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GARNALTERNATIV
HÖJD
BREDD  	
GARNÅTGÅNG

VIRKNÅL  	
TILLBEHÖR
DESIGN & TEXT
ÖVERSÄTTNING
TIPS & RÅD

HANDDOCKOR TILL SAGAN OM RÖDLUVAN

Soft Cotton (100 % Bomull. Ca 50 g = 80 m)
Ca 18 m x 18 v med virknål 4 mm = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Ca 18 (20) cm
Ca 17 (18) cm
Färg 1: ca 75 (100) g (fg 8808, röd)
Färg 2: ca 75 (125) g (fg 8843, brun)
Färg 3: ca 25 (35) g (fg 8801, svart)
Färg 4: ca 10 (15) g (fg 8824, gul)
Färg 5: ca 25 (35) g (fg 8836, grå)
Färg 6: ca 30 (40) g (fg 8856, beige)
Färg 7: ca 50 (75) g (fg 8860, grön)
Färg 8: ca 40 (40) g (fg 8800, vit)
4 mm
Lite fyllning – använd ev garnrester.
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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• Markera med en färgad penna den storlek du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
• Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att
du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.
• Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

FÖRKORTNINGAR

m = maska, lm = luftmaska, fm = fast maska, sm = smygmaska, st = stolpe, v = varv, stl = storlekar, fg = färg, tills =
tillsammans, lmb = luftmaskbåge

FÖRKLARINGAR

Handdockorna kan göras i 2 storlekar, så att hela familjen kan vara med i leken. Dockorna virkas både fram och tillbaka
och runt. Varje varv vänds med 1 luftmaska. När det virkas runt glider varje v över i nästa, som en spiral.
Intagning: Virka 2 m tillsammans.
Ökning: Virka 2 m i samma m.
Text markerad med * - * upprepas v runt. Kontrollera maskantalet efter varje v så att det stämmer.

 	
GRUNDBESKRIVNING
TILL ALLA DOCKORNA

Börja nedtill: Virka 32, (38) lm + 1 lm att vända med. Virka 32 (38) fm. Slut arbetet till en ring och virka 16 (19) v =
totalt 17 (20) v. Ta av garnet och dra det genom sista m.

ARM, fram

Virka 8 (10) lm (= den ena armen), virka 16 (19) m på kroppen, virka 8 (10) lm (= den andra armen). Där är nu 32 (39)
m. Vänd med 1 lm och virka 6 (7) v. Ta av garnet och dra det genom sista m.

ARM, bak

Virka 8 (10) fm i nederkanten på armen framtill. Virka 16, (19) m på kroppen, fortsätt med 8 (10) fm i nederkanten på
den andra armen = 32 (39)m. Vänd med 1 lm och virka 6 (7) v. Ta av garnet och dra det genom sista m.

HUVUD

Virkas på kroppens ovandel. Hoppa över armarnas maskor och virka så här: Hoppa över de första 9 (12) m (= arm), virka
14 (15) fm (= huvudets framsida). De sista 9 (12) m på v virkas inte. Hoppa över armens m som på den första sidan och
virka på kroppens andra sida: 14 (15) fm (= huvudets baksida) = totalt 28 (30) fm till huvudet.
Börja virka i huvudets ena sida. Virka totalt 11 (12) v.
Nästa v: * 2 m tills, 10 (11) fm, 2 m tills * = 24 (26) m.
Nästa v: * 2 m tills, 8 (9) fm, 2 m tills * = 20 (22) m.
ENDAST den stora dockan: * 2 m tills, 7 fm, 2 m tills * = 18 m.
BÄGGE STL: Nästa v: * 2 m tills * = 10 (9) m.
Ta av garnet och dra det genom sista m. Sy ihop hålet.
Montering: Sy ihop vardera ärmen upptill.
Brodera ansikte och sy fast hår. Se respektive docka för närmare förklaringar.

 	

RÖDLUVAN

Kropp och ärmar virkas med fg 1.
Huvud: Virka 9 (10) v med fg. 6. Resten av huvudet virkas med hårets färg (fg. 4).

RÖDLUVANS HÅR

Hår fg. 4: Klipp ca. 40 (46) bitar garn, 25-30 cm långa. Sy fast 3 bitar garn genom en tråd i varje varv (fg. 4) + 1-2 v,
under hårfästet på huvudets baksida. Sy längs mitten av huvudet så att det bildas en mittbena, se foto. Därefter sys en
tråd (fg. 4) under 2 fm i var sida på huvudet. Använd dessa trådar till att göra råttsvansar eller flätor med hjälp av ett
par knutar om garnet i varje sida. Klipp håret till önskad längd.

RÖDLUVANS HÄTTA

Virkas med fg 1. Virka 11 (14) lm + 1 lm att vända med. Virka 34 (38) v = 11, (14) m. Ta ej av garnet och virka nu ihop
den mitt bak med 1 fm per v. Sy fast hättan på Rödluvan, längs övergången mellan kropp och huvud.

RÖDLUVANS FÖRKLÄDE

Samma för bägge stl. Virkas med fg 8. Virka 42 lm. Vänd och virka 11 fm. Resten av lm-kedjan bildar knytband till förklädet.
Virka därefter 10 v med 11 fm. Avsluta med att virka 31 lm (knytband i förklädets andra sida). Ta av garnet och dra det
genom sista m. Rynka ihop förklädets ovankant en aning. Sy fast förklädets sidor på kroppen och knyt ihop banden till
en rosett baktill.

RÖDLUVANS KORG

Samma för bägge stl. Virkas med fg 5. Virka 2 lm.
Varv 1: Virka 6 fm i första lm.
Varv 2: 2 fm i varje m = 12 m
Varv 3: *1 fm, 2 fm i nästa m* = 18 m
Varv 4: *2 fm, 2 fm i nästa m* = 24 m
Varv 5: *7 fm, 2 fm i nästa m* = 27 m
Varv 6 – 9: 1 fm i varje m = 27 m
Varv 10: *7 fm, 2 fm tills* = 24 m
Varv 11: 2 fm, 9 lm, hoppa över 2 m, 10 fm, 9 lm, hoppa över 2 m, 7 fm, avsluta med 1 sm.
Varv 12: 1 fm i varje fm, 11 fm om varje lmb. Avsluta v med 1 sm. Ta av garnet och dra det genom sista m.

MORMOR

Kroppen virkas med fg. 7. Armarna virkas med fg. 1.
Huvud: Virka 9, (10) v med fg. 6. Resten av huvudet virkas med hårets färg (fg. 5)
Hår fg. 5: Klipp ca. 40 (46) bitar garn, 25-30 cm långa. Sy fast 3 bitar garn gnom en tråd i varje varv (fg. 5) + 1-2 v,
under hårfästet på huvudets baksida. Sy längs mitten av huvudet så att det bildas en mittbena, se foto. Därefter sys en
tråd (fg. 5) under 2 fm i var sida på huvudet. Använd dessa trådar till att göra råttsvansar eller flätor med hjälp av ett
par knutar om garnet i varje sida.

MORMORS FÖRKLÄDE

Samma för bägge stl. Virkas från sidan med fg 8.
Virka 12 lm + 1 lm att vända med.
Virka 4 v, lägg upp 4 lm (= till bröstlappen) + 1 lm att vända med = 16 m. Virka 7 v = 16 m.
Virka 12 fm, vänd = 12 m.
Virka 3 v = 12 m.
Ta av garnet och dra det genom sista m. Rynka förklädet i livet och sy fast det på Mormor.

MORMORS NATTMÖSSA

Samma för bägge stl. Virkas med fg. 8. Börja med 2 lm.
Varv 1: Virka 6 fm i första lm = 6 m.
Varv 2: 2 fm i varje m = 12 m
Varv 3: *1 fm, 2 fm i nästa m* = 18 m
Varv 4: *2 fm, 2 fm i nästa m* = 24 m
Varv 5: *3 fm, 2 fm i nästa m* = 30 m
Varv 6: *4 fm, 2 fm i nästa m* = 36 m
Varv 7: *5 fm, 2 fm i nästa m* = 42 m
Varv 8: *6 fm, 2 fm i nästa m* = 48 m
Varv 9: *2 fm, 2 fm tills, 2 fm tills* = 32 m
Varv 10: 1 fm i varje m = 32 m
Varv 11: 3 lm (motsvarar 1 st), 2 st i varje m v runt.
Varv 12: Virka kräftgång (= fm från vänster till höger). Ta av garnet och dra det genom sista m.

JÄGAREN

Kroppen virkas med fg. 3. Armarna virkas med fg. 7.
Huvud: Virka 9 (10) v med fg. 6.
Resten av huvudet = Hatt virkas med fg. 7.

OBS!

Gäller bägge stl: På 2:a v på hatten virkas ENDAST i bakre maskbågarna. De främre maskbågarna används senare till
att virka hattbrättet i.

HATT TILL DEN
LILLE JÄGAREN

HATT TILL DEN
STORA JÄGAREN

Virka 3 v = 28 m.
Varv 4: * 2 m tills, 10 fm, 2 m tills * = 24 m.
Varv 5: * 2 m tills, 8 fm, 2 m tills * = 20 m.
Varv 6: * 2 m tills * = 10 m. Ta av garnet, dra garnet genom sista m och sy ihop öppningen.
Virka 4 v = 30 m.
Varv 5: * 2 m tills, 11 fm, 2 m tills * = 26 m.
Varv 6: * 2 m tills, 9 fm, 2 m tills * = 22 m.
Varv 7: * 2 m tills, 7 fm, 2 m tills * = 18 m.
Varv 8: * 2 m tills * = 9 m.
Ta av garnet, dra det genom den sista m och sy ihop öppningen.

BRÄTTE

Samma för bägge stl. Virkas i samma färg som resten av hatten. Nu virkas i de främre mb från varv 2.
Virka 1 sm i första m + 2 lm (motsvarar 1 st), 1 st i samma m * 1 st i nästa m, 2 st i nästa m *. Avsluta med 1 sm i 2:a
lm i början av v. Brättet är nu färdigt.

JÄGARENS HÅR

Hår fg. 2: Klipp ca. 40 (46) bitar garn, 9-11 cm långa. Fäst bitarna som fransar, 2 v under jägarens hatt. Fransarna sätts
fast en åt gången: Vik varje garnbit på mitten, trä öglan under en maska med hjälp av virknålen. Stick bägge garnändarna
genom öglan och dra åt. Upprepa på samma sätt längs varvet. Se foto. Klipp håret till önskad längd.

JÄGARENS VÄSKA

Samma för bägge stl. Virkas med fg. 2. Virka 10 lm + 1 lm att vända med. Virka 28 v = 10 m. Ta av garnet och maska av.
Vik väskan ca. 10 v ned och virka ihop den i sidorna. Börja i ett av hörnen i väskans nederdel. Virka 1 fm per v = 10 fm.
Virka 35 lm (axelrem). Fortsätt virka ihop väskans andra sida = 10 fm. Ta av garnet och dra det genom sista m.

VARGEN

Allt på vargen virkas med fg. 2. Virka kropp, armar och huvud efter grundbeskrivningen. Nos, öron och svans är lika till
bägge stl.

VARGENS MUN/NOS

Börja med 2 lm.
Varv 1: 6 fm i första lm = 6 m.
Varv 2: *1 fm, 2 fm i nästa m* = 9 m.
Varv 3: *2 fm, 2 fm i nästa m* = 12 m.
Varv 4: *3 fm, 2 fm i nästa m* = 15 m.
Varv 5 + 6: 1 fm i varje m = 15 m .
Ta av garnet och dra det genom sista m. Sy en svart nos i spetsen av nosdelen. Stoppa i lite fyllning i nosdelen och sy
fast på vargen.

VARGENS ÖRON

Börja med 4 lm + 1 lm att vända med. Virka 4 v = 4 m
Varv 5: Hoppa över 1:a m, virka 3 fm.
Varv 6: Hoppa över 1:a m, virka 2 fm.
Varv 7: Hoppa över 1:a m, virka 1 fm. Ta av garnet och dra det genom sista m. Virka det andra örat på samma sätt. Sy
fast öronen på vargens huvud.

VARGENS SVANS

Börja med 6 lm + 1 lm att vända med. Virka 6 fm, slut till en ring och virka 2 v = 6 m.
Varv 3: *1 fm, 2 fm i nästa m* = 9 m.
Varv 4 + 5: Virka 1 fm i varje m = 9 m.
Varv 6: *2 fm, 2 fm i nästa m* = 12 m.
Varv 7 – 9: 1 fm i varje m = 12 m.
Varv 10: *2 fm, 2 m tills* = 9 m.
Varv 11: 1 fm i varje m = 9 m.
Varv 12: *1 fm, 2 m tills* = 6 m.
Varv 13: 1 fm i varje m = 6 m.
Ta av garnet. Rynka ihop de sista m och fäst. Stoppa lite fyllning i vargens svans och sy fast den baktill på kroppen.

RÖDLUVANS HÅR
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