TOMTEGRISKULA
Tomtegriskulan är tänkt som en julgranskula, men med rätt
monterade ben kan den även stå för sig själv och användas
som annat julpynt eller kanske som en liten leksak.
Figuren på bilderna är ca 8 cm från tryne till knorr. Den är
virkad med ett bomullsgarn lämpligt för virknål 3–3,5 mm.
Du kan givetvis välja ett tunnare eller tjockare garn om du
föredrar det.
Till figuren behövs också:
•
•
•

stoppning
små mängder tunnare tråd att brodera ansiktets
detaljer med
eventuellt något slags glittrig tråd att hänga upp
kulan i (men vanligt garn duger också bra).

HUVUD OCH KROPP
Virkas med avslutade varv (med sm + lm) där så anges, spiralvirkas i övrigt.
Varv 1: 6 fm (6)
Varv 2, i bakre mb: enkelt varv, avsluta varvet (6)
Varv 3, tillbaka i båda mb: fm, [2i1] x4, fm (10)
Varv 4: 2 fm, [2i1] x6, 2 fm (16)
Varv 5–7: enkla varv (16)
Varv 8: [fm, 2i1] x8 (24)
Varv 9: [fm, 2i1, fm] x8 (32)
Varv 10: [7 fm, 2i1] x4 (36)
Varv 11–16: enkla varv (36) [byt om du vill färg efter varv 13]
Varv 17: [7 fm, 2→1] x4 (32)
Varv 18: [fm, 2→1, fm] x8 (24)
Varv 19: [fm, 2→1] x8 (16)
Varv 20: [2 fm, 2→1] x4 (12)
Varv 21: [2→1] x6 (6)
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ÖRA (gör 2)
3 lm
Rad 1: 2 fm (2)
Örat ska ha en något triangulär form.
Nåla fast på grisens huvud och passa in
tillsammans med tomteluvan innan du
syr fast allt.

ANSIKTE
Brodera på ögon, näsborrar och mun.

SVANS
8 lm
Sy fast på grisen och forma och
positionera den till en knorr. Stärk
eventuellt svansen med lite lim för att
hålla den på plats.

BEN (gör 4)
Virkas med fördel med avslutade varv.
Varv 1: 5 fm (5)
Varv 2, i bakre mb: enkelt varv (5)
Varv 3, tillbaka i båda mb: enkelt varv (5)
Spara en garnända att sy fast benet på kroppen med. Om du vill att grisen ska kunna stå själv är det
extra viktigt att du nålar fast alla ben och kontrollerar balansen innan du börjar sy.
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TOMTELUVA
Virkas med fördel med avslutade varv.
Varv 1: 4 fm (4)
Varv 2: enkelt varv (4)
Varv 3: [fm, 2i1] x2 (6)
Varv 4: 6 hst (6)
Varv 5: [2 hst, 2 hst i samma m] x2 (8)
Varv 6: 2 hst, 4 st, 2 hst (8)
Varv 7: fm, hst, st och sedan dst i samma m, [2 dst] x2, dst och sedan st i samma m, hst, fm (12)
Avsluta med att virka en vit kant på mössan med ett enkelt varv (12) fm. Fäst mössan på huvudet
genom att sy längs mösskanten, och även några stygn längre ut i luvan för att få den att sitta som du
vill på figuren.
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