BRUDPAR OCH STUDENT
Figurerna på bilderna är ca 12 cm höga. De är virkade
med ett bomullsgarn lämpligt för virknål 2,5–3 mm.
Till en figur behövs också:
•

stoppning

•

eventuellt metalltråd för att göra armar och ben
poserbara

•

ögon (här 5 mm) att limma på (alternativt kan
de broderas direkt på figuren)

•

en bit tunnare tråd att brodera mun av.

Personligen föredrar jag att virka de flesta delar med
avslutade varv, men spiralvirkning fungerar förstås
också bra.

HUVUD OCH KROPP
Börja med hudfärg.
Varv 1: 5 fm (5)
Varv 2: [2i1] x5 (10)
Varv 3: [fm, 2i1] x5 (15)
Varv 4: [fm, 2i1, fm] x5 (20)
Varv 5: [3 fm, 2i1] x5 (25)
Varv 6: [2 fm, 2i1, 2 fm] x5 (30)
Varv 7–10: enkla varv (30)
Varv 11: [2 fm, 2→1, 2 fm] x5 (25)
Varv 12: [3 fm, 2→1] x5 (20)
Börja stoppa huvudet. Stoppa jämnt och rätt hårt. Fortsätt stoppa och forma figuren efterhand.
Varv 13: [fm, 2→1, fm] x5 (15)
Varv 14: [2→1, fm] x5 (10)
Fortsätt med varv 15 för brud (långklänning), student (kort klänning) eller brudgum enligt nedan.
Kropp, brud (figur med långklänning)
Varv 15: enkelt varv (10)
Varv 16: 2 fm, 2i1, 4 fm, 2i1, 2 fm (12)
1/7

Varv 17: [fm, 2i1] x6, byt till vitt garn (18)
Varv 18: [fm, 2i1, fm] x6 (24)
Varv 19: [3 fm, 2i1] x6 (30)
Varv 20–22: enkla varv (30)
Varv 23: [3 fm, 2→1] x6 (24)
Varv 24–26: enkla varv (24)
Varv 27: [7 fm, 2i1] x3 (27)
Varv 28: [4 fm, 2i1, 4 fm] x3 (30)
Varv 29, i bakre mb: [3 fm, 2→1] x6 (24)
Varv 30: [2→1] x12 (12)
Varv 31: [2→1] x6 (6)
Kropp, student (figur med kort klänning)
Varv 15: enkelt varv (10)
Varv 16: 2 fm, 2i1, 4 fm, 2i1, 2 fm (12)
Varv 17: [fm, 2i1] x6, byt till vitt garn (18)
Varv 18: [fm, 2i1, fm] x6 (24)
Varv 19: [3 fm, 2i1] x6 (30)
Varv 20–22: enkla varv (30)
Varv 23: [3 fm, 2→1] x6 (24)
Varv 24: enkelt varv (24)
Varv 25: [7 fm, 2i1] x3 (27)
Varv 26–27: enkla varv (27)
Varv 28: [7 fm, 2→1] x3 (24)
Varv 29, i bakre mb: 24 fm (24)
Varv 30: [2→1] x12 (12)
Varv 31: [2→1] x6 (6)
Kropp, brudgum (figur med kostym)
Varv 15: enkelt varv, byt till vitt garn (10)
Varv 16: 2 fm, 2i1, 4 fm, 2i1, 2 fm (12)
Varv 17: [fm, 2i1] x6 (18)
Varv 18: [fm, 2i1, fm] x6 (24)
Varv 19: [3 fm, 2i1] x6 (30)
Varv 20–23: enkla varv (30)
Varv 24: [8 fm, 2→1] x3 (27)
Varv 25–26: enkla varv, byt till svart garn (27)
Varv 27: [7 fm, 2→1] x3 (24)
Varv 28: enkelt varv (24)
Varv 29, i bakre mb: 24 fm (24)
Varv 30: [2→1] x12 (12)
Varv 31: [2→1] x6 (6)
Avsluta, väv in garnet i sista varvet, dra åt och fäst.
På brudgum/figur med kostym: Stick in virknålen mellan varv 4 och 5 och virka med vitt garn på
ytan ett varv sm runt ”halsen”, som en skjortkrage.
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BEN (gör 2)
Brudgummens ben virkas helt i svart, brudens börjar med vitt (skon) och övergår till hudfärg efter
varv 3.
Varv 1: 6 fm (6)
Varv 2: [2i1] x2, st och sedan dst i samma fm, dst sedan st i samma fm, [2i1] x2 (12)
Varv 3, i bakre mb: 4 fm, st, 2 dst, st, 4 fm (12)
Varv 4, tillbaka i båda mb: 4 fm, [2→1] x2, 4 fm (10)
Varv 5: fm, 2→1, 4 fm, 2→1, fm (8)
Stoppa foten lätt. Benet stoppas mycket lätt, alternativt tills vidare inte alls, om du tänker staga
benen med metalltråd.
Varv 6–9: enkla varv (8)
Varv 10: 2 fm, 2i1, 3 fm, 2i1, fm (10)
Varv 11: enkelt varv (10)
Spara en garnända att sy fast benet på kroppen med.
På brudgummens ben: Stick in virknålen mellan varv 4 och 5 och virka på ytan ett varv sm runt
”fotleden”, som en skarv mellan sko och byxben.
Väv in en bit garn mellan de glesa maskorna i foten och forma foten som du vill ha den.
Montering
Staga om du vill benen med metalltråd. Nåla fast, komplettera eventuellt med mer stoppning och sy
fast benen mot undersidan av kroppen. Se till att fötterna pekar åt rätt håll.
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SLIPS
Gör vändning med lm mellan varje rad.
2 lm
Rad 1: 2 fm (1)
Rad 2: fm, vänd (1) (Hoppa alltså över den andra fm, den blir en del av ”slipsknuten”.)
Rad 3: 2i1 (2)
Rad 4: 2 fm (2)
Rad 5: 2i1, fm (3)
Rad 6: 3 fm (3)
Rad 7: 2→1, fm (2)
Rad 8: 2→1 (1)
Rad 9: fm (1)

KAVAJ/JACKA (brudgum)
Virkas i rader. Gör inte lm vid vändning mellan raderna.
11 lm
Rad 1: 10 fm (10)
Rad 2: [fm, 2i1] x5 (15)
Rad 3: [fm, 2i1, fm] x5 (20)
Rad 4: [3 fm, 2i1] x5 (25)
Rad 5: [2 fm, 2i1, 2 fm] x5 (30)
Rad 6: [5 fm, 2i1] x5 (35)
Rad 7–12: enkla rader (35)
Virka en lm och fortsätt direkt med att virka upp längs jackans framkant: 6 fm, 5 sm
Virka sm längs hela den övre kanten (kragen). Därefter ned längs den andra framkanten: 5 sm, 6 fm
Spara en lång garnända att sy fast jackan på kroppen med.
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LÅNG KJOL (på brudklänning)
Montera först benen på kroppen (se bild). Stick sedan in virknålen mitt bak på figuren i främre mb
på rad 28 (den som utgör kanten mot undersidan av kroppen). Fortsätt virka med spiralvirkning som
om varv 1 var varv 29 osv.
Varv 1: enkelt varv (30)
Varv 2: [9 fm, 2i1] x3 (33)
Varv 3: [5 fm, 2i1, 5 fm] x3 (36)
Varv 4: [11 fm, 2i1] x3 (39)
Varv 5: [6 fm, 2i1, 6 fm] x3 (42)
Varv 6: [13 fm, 2i1] x3 (45)
Varv 7: [7 fm, 2i1, 7 fm] x3 (48)
Varv 8: [15 fm, 2i1] x3 (51)
Varv 9: [8 fm, 2i1, 8 fm] x3 (54)
Varv 10: [17 fm, 2i1] x3 (57)
Varv 11: [9 fm, 2i1, 9 fm] x3 (60)
Varv 12: [19 fm, 2i1] x3 (63)
Varv 13: [10 fm, 2i1, 10 fm] x3 (66)
Avsluta med sm och fäst garnet.

KORT KJOL (på studentklänning)
Montera först benen på kroppen (se bild). Stick
sedan in virknålen mitt bak på figuren i främre
mb på rad 28 (den som utgör kanten mot
undersidan av kroppen). Fortsätt virka med
spiralvirkning som om varv 1 var varv 29 osv.
Varv 1: enkelt varv (24)
Varv 2: [7 fm, 2i1] x3 (27)
Varv 3: [4 fm, 2i1, 4 fm] x3 (30)
Varv 4: [2 fm, 2i1, 2 fm] x6 (36)
Avsluta med sm och fäst garnet.
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ARM (gör 2)
Börja med hudfärg. Brudens och studenttjejens armar virkas med hudfärg hela vägen.
Varv 1: 6 fm (6)
Varv 2: [fm, 2i1, fm] x2 (8)
Varv 3: 2 fm, 2→1, 2 lm: i 2:a lm från nålen fm och sedan sm i samma lm, 2 fm, 2→1 (6)
Varv 4: enkelt varv (dra ”tummen” utåt och virka bakom den) (6)
Varv 5: 2→1, 4 fm, byt till svart på brudgummens arm (5)
Varv 6–12: enkla varv (5)
Spara en garnända till att sy fast armen på kroppen.
På brudgummens arm: Stick in virknålen mellan varv 5 och 6 och virka med svart garn på ytan ett
varv sm runt nederkanten på kavajärmen.
Montering
Staga om du vill armarna med metalltråd. Nåla fast, stoppa eventuellt lätt och sy fast armarna vid
axelhöjd på kroppen. Se till att tummarna pekar åt rätt håll.

ANSIKTE
Näsa
Stick in virknålen mellan två rader på lämpligt ställe ungefär mitt i ”ansiktet” och virka 3 fm i
triangel på ytan. Forma till en näsa och fäst garnändarna.
Ögon och mun
Ögon limmas eller sys fast, alternativt broderas. Munnen broderas med ett enkelt stygn med svart
tråd.

HÅR (kort, här på brudgum)
Spiralvirkas.
Varv 1: 8 fm (8)
Varv 2: [2i1] x8 (16)
Varv 3: [fm, 2i1] x8 (24)
Varv 4: [fm, 2i1, fm] x8 (32)
Varv 5: [7 fm, 2i1] x4 (36)
Varv 6: [2 fm, 2→1, 2 fm] x6 (30)
Varv 7: enkelt varv (30)
Varv 8: [st, dst, st, fm, st, dst, st, dst, st, fm] x3 (30)
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BRUDBUKETT
Blomma
Varv 1: 4 fm, bind ihop varvet med sm
Underdel
Handtaget/skaftet spiralvirkas, överdelen virkas med avslutade varv.
Varv 1: 5 fm (5)
Varv 2–5: enkla varv (5)
Varv 6: [2i1] x5 (10)
Varv 7: [i första fm: fm, dst; lm; i andra fm: hst] x5 (15)
Montering
Staga eventuellt upp stjälk/handtag med en bit metalltråd eller en bit blompinne. Du kan också
tvinna ihop ändarna från blommorna, klippa av i lagom längd, tejpa till en spets och stoppa ner i
sunderdelen (se bild). Sy eller limma därefter fast blommorna ovanpå den gröna underdelen.
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