Virkad älg i Home Sweet Home, från Svarta Fårets blogg
Höjd: 25-30 cm
Garn: 1 nyst fg 05 oblekt, 2 nyst fg 25 brun Home Sweet Home
1 nyst Candy 01 svart (mininystan i bomull), eller restgarn.
Virknål: 7
Fyllning
Grov nål för att sy ihop delarna (dela på garrnet vid montering så blir det finare och lättare att sy ihop)
Förkortningar och instruktioner:
V1=Varv 1
R1=Rad 1
fm= fast maska
lm= luft maska
sm= smyg maska
ö1=öka 1
m1= minska 1
Start = Börja med att virka 2 luftmaskor och virka
sedan 6 fasta maskor i den 2:a maskan från virknålen.
Om det bildas ett hål i mitten kan du sy ihop
detta efteråt.

VIRKAD ÄLG
Huvud och kropp (1st),
Virkas i brunt garn.
V1) Start (6)
V2) (ö1)x6 (12)
V3) (1fm, ö1)x6 (18)
Fäst den lösa tråden
V4) (2fm, ö1)x6 (24)
V5) (3fm, ö1)x6 (30)
V6) (4fm, ö1)x6 (36)
V7) (5fm, ö1)x6 (42)
V8) 42fm (42)
V9) (5fm, m1)x6 (36)
V10) (4fm, m1)x6 (30)
V11) (3fm, m1)x6 (24)
V12) (2fm, m1)x6 (18)
V13) (1fm, m1)x6 (12)
V14-V15) 12fm (12)
V16) (1fm, ö1)x6 (18)
Fyll huvudet med fyllning
V17) (2fm, ö1)x6 (24)
V18-V21) 24fm (24)
V22) (2fm, m1)x6 (18)
V23) (1fm, m1)x6 (12)
Fyll kroppen med fyllning
V24) (m1)x6 (6)
Avsluta med en sm

2och2 = Du virkar ihop maskor två och två. Det
kan vara en arm. Du gör detta för att det skall bli
lättare att sy fast delen. Virka 1 fm genom första
och sista maskan. Nästa maska virkar du genom
den 2 och den näst sista maskan. Fortsätt att virka
ihop maskorna två och två tills alla makor är slut.
Ex 1: V5) (3fm, ö1)x6 (30)
Varv 5. Virka 1 fasta maska i var och en av de 3
första maskorna. Virka sedan 2 fasta maskor i nästa
maska (du ökar 1). Upprepa detta 6 gånger. Den
sista siffran berättar hur många maskor du har när
du virkat klart varvet, dvs. 30 stycken.

Arm (2st)
Virkas i brunt garn
V1) Start (6)
V2) (ö1)x6 (12)
V3) (2fm, ö1)x4 (16)
Fäst den lösa tråden
V4) (6fm, m1)x2 (14)
V5) (5fm, m1)x2 (12)
V6) (4fm, m1)x2 (10)
V7) (3fm, m1)x2 (8)
V8) 8fm (8)
Fyll armen med fyllning
V9) 2och2
Ben (2st)
Virkas i brunt garn.
V1) Start (6)
V2) (ö1)x6 (12)
V3) (1fm, ö1)x6 (18)
Fäst den lösa tråden
V4) (7fm, m1)x2 (16)
V5) (6fm, m1)x2 (14)
V6) (5fm, m1)x2 (12)
V7) (4fm, m1)x2 (10)
V8) (3fm, m1)x2 (8)
V9) 8fm (8)
Fyll armen med fyllning
V10) 2och2

Bakplutt (1st)
Virkas i beige garn
V1) Start (6)
V2) (ö1)x6 (12)
V3-V4) 12fm (12)
Avsluta med en fm och en sm.
Fäst den lösa tråden från början.

Mule (1st)
Virka mulen beige garn.
V1) Start (6)
V2) (ö1)x6 (12)
V3) (1fm, ö1)x6 (18)
Fäst den lösa tråden
V4-V8) 18fm (18)
Avsluta med en sm
Horn (2st)
Virka i beige garn.
V1) Start (6)
V2) (1fm, ö1)x3 (9)
Fäst den lösa tråden
V3-V11) 9fm (9)
Avsluta med en sm
Pluttar till hornen (4st)
Virka i beige garn.
V1) Start (6)
V2) (1fm, ö1)x3 (9)
Fäst den lösa tråden
V3-V5) 9fm (9)
Avsluta med en sm
Montera
Börja med hornen. Fyll dem med fyllning. Sy sedan
fast pluttarna på ovansidan av hornen.
En plutt längst ut och en lite längre in. Nåla sedan fast
de olika delarna. Armar, ben, bakplutt (fyll den
och mulen med fyllning), mulen och hornen. Sy nu
fast alla delar. Brodera sedan svarta ögon.

