STOR KANIN MED KLÖVERBLAD
Figuren på bilderna är 17 cm hög (ca 11
cm i mankhöjd). Den är virkad med ett
relativt tjockt bomullsgarn lämpligt för
virknål 3,5–4 mm. Inlägget i öronen är
virkat i ett något tunnare garn.
Till figuren behövs också stoppning.
Alla delar spiralvirkas om inget annat
anges.

HUVUD
Varv 1: 6 fm (6)
Varv 2: [2i1] x6 (12)
Varv 3: enkelt varv (12)
Varv 4: [fm, 2i1] x6 (18)
Varv 5: enkelt varv (18)
Varv 6: [fm, 2i1, fm] x6 (24)
Varv 7: [3 fm, 2i1] x6 (30)
Varv 8: enkelt varv (30)
Varv 9: 6 fm, 2i1, 5 fm, [2i1] x2, 2 fm, [2i1] x2, 5 fm, 2i1, 6 fm (36)
Varv 10: enkelt varv (36)
Varv 11: [fm, 2→1] x2, 8 fm, [2i1, fm] x2, [fm, 2i1] x2, 8 fm, [2→1, fm] x2 (36)
Varv 12: enkelt varv (36)
Varv 13: 9 fm, [2→1, fm] x3, [fm, 2→1] x3, 9 fm (30)
Varv 14: enkelt varv (30)
Varv 15: [3 fm, 2→1] x6 (24)
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Varv 16: [fm, 2→1, fm] x6 (18)
Varv 17: [fm, 2→1] x6 (12)
Varv 18: [2→1] x6 (6)
Snörp ihop och avsluta. Spara eventuellt en lång garnända att sy fast huvudet i kroppen med. För att
få gropar där ögonen ska sitta kan du dra en tråd genom huvudet och sedan ut och tillbaka in på
lämpliga ställen. Dra åt ändarna på andra sidan huvudet, knyt ihop och fäst.

KROPP
Virkas från bakdelen och fram till halsen.
Varv 1: 8 fm (8)
Varv 2: [2i1] x8 (16)
Varv 3: [fm, 2i1] x8 (24)
Varv 4: enkelt varv (24)
Varv 5: [fm, 2i1, fm] x8 (32)
Varv 6: [3 fm, 2i1] x8 (40)
Varv 7: [2 fm, 2i1, 2 fm] x8 (48)
Varv 8: enkelt varv (48)
Varv 9: [5 fm, 2i1] x8 (56)
Varv 10–11: enkla varv (56)
Varv 12: [3 fm, 2i1, 3 fm] x8 (64)
Varv 13–17: enkla varv (64)
Varv 18: [3 fm, 2→1, 3 fm] x8 (56)
Varv 19–22: enkla varv (56)
Varv 23: [5 fm, 2→1] x8 (48)
Varv 24–25: enkla varv (48)
Varv 26: [5 fm, 2i1] x8 (56)
Varv 27: enkelt varv (56)
Varv 28: 12 fm, [fm, 2→1, fm] x8, 12 fm (48)
Varv 29: [2 fm, 2→1, 2 fm] x2, [fm, 2→1, fm] x6, [2 fm, 2→1, 2 fm] x2 (38)
Varv 30: enkelt varv (38)
Varv 31: [3 fm, 2→1] x2, [fm, 2→1] x6, [3 fm, 2→1] x2 (28)
Varv 32: enkelt varv (28)
Varv 33: [fm, 2→1, fm] x7 (21)
2/6

Varv 34: [2→1, fm] x2, 9 fm, [2→1, fm] x2 (17)
Varv 35: [2→1] x4, fm, [2→1] x4 (9)

BAKTASS (gör 2)
Varv 1: 6 fm (6)
Varv 2: [2i1] x6 (12)
Varv 3: [3 fm, 2i1] x3 (15)
Varv 4: enkelt varv (15)
Varv 5: [3 fm, 2→1] x3 (12)
Varv 6–8: enkla varv (12)
Börja stoppa tassen, stoppa lätt.
Varv 9: [fm, 2→1, fm] x3 (9)
Varv 10–11: enkla varv (9)
Varv 12: [fm, 2i1, fm] x3 (12)
Varv 13: 3 fm, [2→1] x3, 3 fm (9)
Varv 14: 2 fm, [2→1] x3, fm (6)
Avsluta, komplettera eventuellt stoppningen, snörp åt och spara en garnända att sy fast tassen i
kroppen med.
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FRAMTASS (gör 2)
Virkas med fördel med avslutade varv.
Varv 1: 6 fm (6)
Varv 2: [2i1] x2, hst och st i samma fm, st och hst i samma fm, [2i1] x2 (12)
Varv 3, i bakre mb: 4 fm, hst, 2 st, hst, 4 fm (12)
Varv 4, tillbaka i båda mb: 4 fm, [2→1] x2, 4 fm (10)
Varv 5–8: enkla varv (10)
Avsluta utan att stänga öppningen, stoppa benet och spara en garnända att sy fast det vid kroppen
med.

SVANS
Varv 1: 6 fm (6)
Varv 2: [fm, 2i1] x3 (9)
Varv 3: [fm, 2i1, fm] x3 (12)
Varv 4: [3 fm, 2i1] x3 (15)
Varv 5–6: enkla varv (15)
Varv 7: [3 fm, 2→1] x3 (12)
Varv 8: [fm, 2→1, fm] x3 (9)
Varv 9: [fm, 2→1] x3 (6)
Avsluta, snörp åt och spara en garnända till att sy fast svansen vid kroppen med.

ÖRA (gör 2)
Utsida
Virkas med avslutade varv.
8 lm
Varv 1: 6 fm, 3i1, gör en U-sväng runt till andra sidan av första lm: 3i1, 6 fm (18)
Varv 2: st och hst i samma fm, 6 fm, 3i1, 2 fm, 3i1, 6 fm, hst och 2 st i samma fm, avsluta varvet
Avsluta inte garnet. Det ska användas till monteringen.
Insida
Virkas med avslutade varv. Görs likadant som utsidorna men med något tunnare garn än övriga
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kaninen, eller med samma garntjocklek: börja då med 7 lm och dra även bort en fm för varje
halvvarv från beskrivningen nedan.
8 lm
Varv 1: 6 fm, 3i1, gör en U-sväng runt till andra sidan av första lm, 3i1, 6 fm
Varv 2: st och hst i samma fm, 6 fm, 3i1, 2 fm, 3i1, 6 fm, hst och 2 st i samma fm
Montering
Virka örats insida, lägg ihop de båda delarna med rätsidorna utåt och virka ihop dem med utsidans
färg med fm runt hela örat (virka 2i1 i den yttersta fm i de båda nedre hörnen).

ÖGA (gör 2)
Virkas med avslutade varv.
Rosa bottenplatta
2 lm
8 fm, avsluta varvet
Röd iris
2 lm
4 fm, avsluta varvet
Lägg ihop de båda delarna med den röda överst
och sy ihop och därefter fast på huvudet. Gör ett
stygn med en bit vitt garn som en glimt i ögat
för att ge mer liv i det.
Ögonen kan förstås även göras av filt, broderas
eller limmas på färdiga.

NOS
Nos/mun broderas på med en bit rosa garn.

5/6

KLÖVERBLAD
Använd gärna något tunnare garn, till exempel lämpligt för en virknål på 2,5 mm.
2 lm
Blad 1: 5 fm, avsluta varvet med en sm i första fm, 3 lm
Blad 2 och 3: i 2:a lm från virknålen 5 fm, avsluta varvet med en sm i första fm, fäst bladet i
stjälken med en sm i övergången mellan bladen, 2 lm
Avsluta med ytterligare ca 5 lm för att få en stjälk till bladet.
Se till att hålla garnet du tar från på samma sida om (under) klöverbladet hela tiden, så får du en
plan och jämn ovansida. Väv in änden genom klöverskaftet och sy ihop så att bladen sitter som du
vill ha dem, fäst ändarna.
Så får du en lyckoklöver: Om du glömmer dig och råkar virka fyra blad!
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