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PÅKLÄDNINGSDOCKAN I NATIONALDRÄKT ”AMIGURUMI”
VID FRÅGOR ANGÅENDE BESKRIVNINGEN & GARNUPPLYSNING

Soft Cotton
Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se
VID EVENTUELLA RÄTTELSER I BESKRIVNINGEN
Ca 28 cm
Se Järbo Garn hemsida www.jarbo.se
DOCKAN
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av
Ca 50 g till kropp av fg. 8856 (lin) + Ca 25 g till hår av fg. 8857 (ljusgul), material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB
FOTOGRAF Lars Åbom Fotografen i Gävle
restgarn av svart (8801) till ögon
KLÄDER
Klänning & väska: Ca 50 g av fg. 8811 (blå), 10 g 8800 (vit), 30 g 8824 (gul), skor & krans: Ca 15 g av vardera färg,
8857 (ljusgul), 8848 (grön), 8853 (rosa ombré), 8801 (svart), 8861 (gammelrosa)
Nr 3
Ca 200 g fyllnadsvadd + plastgranulat, vetekorn/bönor, plastgranulat för lite tyngd i armar och ben.
Tips! Du kan även använda kardad ull som stoppning.
Christina Eriksson
   
lm = luftmaska, fm = fast maska, lmb = luftmaskbåge, sm = smygmaska, hö = hoppa över
På de arbeten som virkas runt markeras nytt varv med en tråd i avvikande färg.
Tag alltid ned i båda maskbågarna om inget annat anges.
På de arbeten som virkas fram och tillbaka vänds varje varv med 2 lm = 1:a fm.

HUVUD

Virka med lin färg (8856)
Varv 1: Lägg upp 6 lm och slut till en ring
Varv 2: 2 fm i varje = 12 fm
Varv 3: 2 fm i varannan = 18
Varv 4: 2 fm i var 3:e = 24
Varv 5: 2 fm i var 4:e = 30
Varv 6: 2 fm i var 5:e = 36
Varv 7: 2 fm i var 6:e = 42
Varv 8 – 15: 1 fm i varje
Varv 16: Hö 1, virka 6 = 36
Varv 17: Hö 1, virka 5 = 30
Varv 18: Hö1, virka 4 = 24
Varv 19: Hö 1, virka 3 = 18

KROPP

Virka med vit färg (8800)
Varv 1: Lägg upp 6 lm och slut till en ring
Varv 2: 2 fm i varje = 12
Varv 3: 2 fm i varannan = 18
Varv 4: 2 fm i var 3:e = 24
Varv 5 – 12: 1 fm i varje
Byt till lin färg (8856)
Varv 13 – 20: 1 fm i varje
Varv 21: Hö 1, virka 3 fm = 18
Varv 22: Hö 1, virka 2 fm = 12

BEN

Virka med lin färg (8856)
Varv 1: Lägg upp 6 lm och slut till en ring
Varv 2: 2 fm i varje = 12
Varv 3: 2 fm i var 4:e = 15
Varv 4 – 6: 1 fm i varje
Varv 7: Hö 1, virka 3 fm= 12
Varv 8: Hö 1, virka 5 fm = 10
Varv 9 – 21: 1 fm i varje
Stoppa fötterna och armarna efter varv 10 så går det lättare att virka.

ARM

Virka med lin färg (8856)
Varv 1: Lägg upp 6 lm och slut till en ring
Varv 2: 2 fm i varje = 12
Varv 3: 2 fm i var 6:e = 14
Varv 4 – 6: 1 fm i varje
Varv 7: Hö 1, virka 6 fm= 12
Varv 8: Hö 1, virka 5 fm = 10
Varv 9 – 21: 1 fm i varje
Stoppa fötterna och armarna efter varv 10 så går det lättare att virka.

SVERIGEDRÄKT/KJOL

Virka med blått (8811)
Varv 1: Lägg upp 35 lm och slut till en ring
Varv 2: 2 fm i varannan = 52
Varv 3: 2 fm i var 6:e = 60
Varv 4 - 23: 1 fm i varje

ÖVERDEL

Virka med blå färg (8811)
Varv 1: Tag upp 34 fm och upptill på kjolen
Varv 2 – 3: 1 fm i varje
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Varv 4: 6 fm, hö 5 (gör istället 10 lm), 12 fm, hö 5 (gör istället 10 lm), 6 fm
Varv 5: 6 fm, 10 sm i lm, 12 fm, 10 sm i lm, 6 fm
Varv 6: 1 fm i varje
Byt till vit färg (8800)
Varv 7: 1 sm i varje
Sy 2 små vita korsstygn som knappar

ÄRM

Virka med vit färg (8800)
Varv 1: Plocka upp runt ärmen 20 fm (2 fm i varje på nederdelen = 10 och 10 fm på överdelen)
Varv 2-9: 1 fm i varje
Varv 10: 2 lm, 1 sm i nästa fm = 19 lmb
Trä i en tråd i varv 9 och dra åt när du klätt på dockan. Gör en liten rosett.

FÖRKLÄDE

Virka med blå färg (8811)
Varv 1: Lägg upp 80 lm. Tag av garnet
Varv 2: Virka fm över de 20 mittersta
Byt till gul färg (8824)
Varv 3: 2 fm i varannan = 30
Varv 4 – 15: 1 fm i varje
Byt till blå färg (8811)
Varv 16 – 17: 1 fm i varje
Byt till gul färg (8824)
Varv 18 – 19: 1 fm i varje
Sy små vita korsstygn i den blå randen

SKOR

Virka med svart färg (8801)
Varv 1: Lägg upp 6 lm och slut till en ring
Varv 2: 2 fm i varje = 12
Varv 3: 2 fm i var 3:e = 18
Varv 4 – 6: 1 fm i varje
Virka 10 lm och sy fast tvärs över. Gör förstås en till likadan.

VÄSKA

Virka med blå färg (8811)
Varv 1: Lägg upp 6 lm och slut till en ring
Varv 2: 2 fm i varje = 12
Varv 3: 2 fm i var 6:e = 14
Varv 4 – 7: 1 fm i varje
Virka 50 lm och sy fast tvärs över.
Virka en prästkrage (Se kransen) och sy fast på väskan.

BLOMSTERKRANS

Virka med bladgrön färg (8848)
Varv 1: Lägg upp 50 lm och slut till en ring
Varv 2 – 5: 1 fm i varje
Sy ihop kanterna.

BLAD 16 st

Virka med bladgrön färg (8848)
Varv 1: Lägg upp 4 lm
Varv 2: Tag ned i 3:e lm från nålen = 1 fm. Virka 3 fm.
Sy fast bladen två och två och sy fast en blomma i mitten på varje bladpar.

ROSOR 4 st

Virka med rosa ombré färg (8853)
Varv 1: Lägg upp 15 lm, vänd
Varv 2: 2 lm = första fm, 13 fm
Rulla ihop och sy ihop rosen.

PRÄSTKRAGAR 4 st

Virka med gul färg (8824)
Varv 1: Lägg upp 6 lm och slut till en ring.
Byt till vit färg (8800)
Varv 2: 3 lm, sm i nästa fm

MONTERING

Fäst alla trådar, stoppa fötter och armar, först med vete, plastgranulat eller liknande så det blir lite tyngd. Fyll sedan på
med fyllnadsvadd. OBS! Endast fötter och händer skall fyllas. Ben och armar skall vara platta. Kroppen stoppas nedtill
med vete, plastgranulat eller liknande för extra tyngd och sedan hårt med fyllnadsvadd. Huvudet stoppas endast med
fyllnadsvadd. Klipp till garn i lagom längd. Trä igenom ena ändan på en nål och sy igenom till hälften i en m i huvudet.
Gör en enkel knut. Täck huvudet med ”hår” Sy ögon. Gör först ett korsstygn. Sy sedan runt om och avsluta med ytterligare
ett korsstygn. Munnen syr du med ett stygn över 1 maska.
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