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VIRKAD PEKBOK MED BRODERADE DJUR

Soft Cotton (100 % Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)
Ca 19 m x 21 v med virknål 4 mm = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Ca 15 x 17 cm
Fg 1: Ca 200 g (fg 8849, ljusblå)
Fg 2: Ca 100 g (fg 8876, mintgrön)
Fg 3: Ca 50 g (fg 8861, gammalrosa)
Fg 4: Ca 50 g (fg 8843, barkbrun)
Fg 5: Ca 50 g (fg 8801, svart)
Fg 6: Ca 50 g (fg 8800, vit)
4 mm
Trubbig nål
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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• 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, st = stolpe, hst = halvstolpe, v = varv

FÖRKLARINGAR

Motiven broderas med korsstygn. Varje korsstygn består av 2 stygn på diagonalen som korsar varandra. Låt alltid de
översta stygnen ligga åt samma håll för ett jämnt resultat.
1 ruta i diagrammet motsvarar 1 fast maska.

TIPS

A: Om du gillar att virka fyrkanter kan du använda garnresterna till att virka haklappar med motiv. Runt varje fyrkant
virkas 1 v fm + 1 v kräftgång (= fm från vänster mot höger).
Virka ett band så här: Virka 42 lm + 1 lm att vända med. Virka 4 v fm (alla v vänds med 1 lm). Ta av garnet och fäst en
hängselklämma (finns i välsorterade sybehörsbutiker) i var ände på bandet. Bandet fästs runt barnets hals och kläms
sedan fast i haklappen i var sida. Ett band kan användas till flera haklappar.
B: Virka en fyrkant, brodera ett djurmotiv och sätt det i en ram till en söt och annorlunda tavla i barnrummet.
C: Virka 6 motiv i tunnare garn och sy ihop till ett överdrag till en skumgummitärning.

BOKENS SIDOR

Fg 2: Virka 30 lm + 1 lm att vända med. Alla v vänds med 1 lm.
Virka 10 v och byt till fg 1. Virka 20 v och maska av.
Virka sammanlagt 8 sidor till boken.

BRODERI

Brodera motiven med korsstygn på de virkade sidorna. Följ rutorna i diagrammen.
På framsidan broderas barnets namn, datum eller bokens titel.
Sy ihop sidorna 2 och 2, se nedan.

HÅLVARV

Varje boksida avslutas med ett hålvarv för montering av sidorna.
OBS! På hälften av sidorna virkas hålvarvet i vänster sida, på övriga sidor virkas hålvarv i höger sida. Se foto.
Fg 6. Börja i yttersta m. Virka 4 lm, *hoppa över 1 v, 1 st i nästa v, 1 lm*. Upprepa från * till * och avsluta med 1 st i
sista v.
Fäst alla ändar och montera sen ihop bokens sidor.

VIRKADE BAND

Virka 17 lm med fg 6, vänd och börja virka i 2:a lm från nålen. Virka hst v ut.
Ta av garnet. Virka ytterligare 2 band på samma sätt.

MONTERING

Sy ihop sidorna 2 och 2 med förstygn i fg 6. Sy först från det ena hållet och därefter från det andra (se foto). På så sätt
blir kanten stadig och kan tåla många timmar i små barnhänder.
Trä in de virkade banden i bokens rygg, genom alla hålv och sy ihop till en ring. Ringarna placeras i toppen, i botten
och i mitten.
Nu är boken färdig!
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