DOMHERRE
Domherren på bilderna är ca 13 cm från huvud till
stjärtspets. Den är virkad med ett bomullsgarn lämpligt
för virknål 3–3,5 mm.
Till figuren behövs:
•
•
•
•

rött, svart, grått och vitt garn i samma tjocklek
stoppning
tunn (gärna ogalvaniserad) metalltråd att vira
benen med
ögon att limma fast.

Domherren virkas med avslutade varv och flera färger
samtidigt (se bild längre ned).

HUVUD OCH KROPP
Börja med svart.
Varv 1: 6 fm (6)
Varv 2: [2i1] x6 (12)
Varv 3: 2i1, 4 fm, [2i1] x2, 4 fm, 2i1 (16)
Varv 4: [2i1] x2, 12 fm, [2i1] x2 (20)
Varv 5: [svart: 3 fm], [röd: 5 fm], [svart: 4 fm], [röd: 5 fm], [svart: 3 fm] (20)
Varv 6: [svart: 2 fm], [röd: 3 fm, 2i1, 3 fm], [svart: (2i1) x2], [röd: 3 fm, 2i1, 3 fm], [svart: 2 fm]
(24)
Varv 7: [grå: 2 fm], [röd: 8 fm], [svart: 4 fm], [röd: 8 fm], [grå: 2 fm] (24), avsluta svart
Varv 8: [grå: fm, 2i1], [röd: 8 fm, (2→1) x2, 8 fm], [grå: 2i1, fm] (24)
Varv 9: [grå: 3 fm], [röd: (3 fm, 2i1) x2, 2 fm, (2i1, 3 fm) x2], [grå: 3 fm] (28)
Varv 10: [grå: 3 fm], [röd: 22 fm], [grå: 3 fm] (28)
Varv 11: [grå: fm, 2i1, 3 fm], [röd: (2 fm, 2i1) x2, 6 fm, (2i1, 2 fm) x2], [grå: 3 fm, 2i1, fm] (34)
Varv 12–13: [grå: 8 fm], [röd: 18 fm], [grå: 8 fm] (34)
Varv 14: [grå: 7 fm], [röd: 20 fm], [grå: 7 fm] (34)
Varv 15: [grå: 3 fm, 2i1, 2 fm], [röd: (5 fm, 2i1, 5 fm) x2], [grå: 2 fm, 2i1, 3 fm] (38)
Varv 16–17: [grå: 7 fm], [röd: 24 fm], [grå: 7 fm] (38)
Varv 18: [grå: 7 fm], [röd: (4 fm, 2i1) x4, 4 fm], [grå: 7 fm] (42)
Varv 19–20: [grå: 6 fm], [röd: 30 fm], [grå: 6 fm] (42)
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Varv 21: [grå: 2 fm, 2→1, 2 fm], [röd: 3 fm, 2→1, 5 fm, 2→1, 6 fm, 2→1, 5 fm, 2→1, 3 fm],
[grå: 2 fm, 2→1, 2 fm] (36)
Varv 22: [grå: 5 fm], [röd: 26 fm], [grå: 5 fm] (36)
Varv 23: [grå: 3 fm, 2→1], [röd: (4 fm, 2→1) x2, 2 fm, (2→1, 4 fm) x2], [grå: 2→1, 3 fm] (30)
Varv 24: [grå: 3 fm], [röd: 24 fm], [grå: 3 fm] (30)
Varv 25: [grå: 3 fm], [röd: (fm, 2→1, fm) x6], [grå: 3 fm] (24), byt till vit, avsluta röd och grå
Varv 26: enkelt varv (24)
Börja stoppa och forma kroppen om du inte redan gjort det.
Varv 27: [fm, 2→1, fm] x6 (18)
Varv 28: enkelt varv (18)
Varv 29: [fm, 2→1] x6 (12), byt till svart
Varv 30–31: enkelt varv (12)
32: 2 fm, 2→1, 4 fm, 2→1, 2 fm (10)
33–36: 10 fm (10)
37: 2 fm, 2i1, 4 fm, 2i1, 2 fm (12)
38: 12 fm (12)
Lägg ihop öppningens ovansida med undersida och virka ihop med 6 fm så att stjärten blir platt.
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NÄBB
Svart. Spiralvirkas.
Varv 1: 4 fm (4)
Varv 2: fm, [2 st i 1 fm] x2, fm (6)
Sy fast på huvudet, något tillplattad på
sidorna för att få till en platt, böjd näbb.

VINGAR (gör en av varje)
Virkas i rader (gör 1 lm vid vändning). Börja med grå.
Höger vinge
6 lm
Rad 1: [fm, 2i1] x2, fm (7)
Rad 2: [fm, 2i1] x3, fm (10)
Rad 3–4: 10 fm (10)
Rad 5: [grå: 4 fm], [vit: 2 fm], [svart: 4 fm] (10)
Rad 6: [svart: 2→1, fm], [vit: 3 fm], [grå: fm, 2→1, fm] (8) [Minskningar görs i båda mb. Dra
tillbaka alla trådar till sidan mot dig så att de inte sticker ut på det som blir utsidan av vingen.]
Rad 7: [grå: 2→1, 2 fm], [vit: fm, 2→1, fm] (6), byt till svart, avsluta grå och vit
Rad 8: 6 fm (6)
Rad 9: 4 fm, 2→1 (5)
Rad 10: 5 fm (5)
Rad 11: 3 fm, 2→1 (4)
Rad 12: 4 fm (4)
Rad 13: 2 fm, 2→1 (3)
Rad 14: 3 fm (3)
Rad 15: fm, 2→1 (2)
Rad 16: 2 fm (2)
Rad 17: 2→1 (1)
Rad 18: 1 fm (1)
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Vänster vinge
6 lm
Rad 1: [fm, 2i1] x2, fm (7)
Rad 2: [fm, 2i1] x3, fm (10)
Rad 3–4: 10 fm (10)
Rad 5: [svart: 4 fm], [vit: 2 fm], [grå: 4 fm] (10)
Rad 6: [grå: fm, 2→1, fm], [vit: 3 fm], [svart: fm, 2→1] (8) [Minskningar görs i båda mb. Dra
tillbaka alla trådar till sidan mot dig så att de inte sticker ut på det som blir utsidan av vingen.]
Rad 7: [vit: fm, 2→1, fm], [grå: 2 fm, 2→1] (6), byt till svart, avsluta grå och vit
Rad 8: 6 fm (6)
Rad 9: 2→1, 4 fm (5)
Rad 10: 5 fm (5)
Rad 11: 2→1, 3 fm (4)
Rad 12: 4 fm (4)
Rad 13: 2→1, 2 fm (3)
Rad 14: 3 fm (3)
Rad 15: 2→1, fm (2)
Rad 16: 2 fm (2)
Rad 17: 2→1 (1)
Rad 18: 1 fm (1)
Fäst alla trådar på baksidan av
vingen, behåll den första grå och
sista svarta garnändan till att
sy fast vingen på kroppen med. Se
till att den gråare halvan av vingen
hamnar uppåt ryggen på fågeln (se
bilder).
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BEN (gör 2)
Svart.
14 lm, 5 sm (bakre klon), [5 lm, 4 sm] x3 (de tre främre klorna), återanslut till "benet" (de
kvarvarande av de första lm) och virka 8 sm. Spara en garnända att fästa benet i fågeln med.
Linda mörk järntråd runt benet och foten och forma så att den blir en stabil klo. Vira exempelvis
metalltråden runt en tunn virknål ihop med den virkade foten för att få en jämn och fin spiral.
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