TRÄDTANTEN
Figuren på bilderna är ca 14 cm hög. Den är virkad med
ett bomullsgarn lämpligt för virknål 3–3,5 mm.
Glasögonen är virkade i något tunnare garn.
Till figuren behövs också:
•

stoppning

•

eventuellt metalltråd för att göra armar och ben
poserbara

•

ögon (här 5 mm) att limma på

•

en bit tunnare tråd att brodera mun av.

Trädtanten virkas med fördel med avslutade varv där
inget annat anges.

HUVUD OCH KROPP
Börja med garn i den färg som ansiktet ska ha.
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 6–9: enkla varv (25)
Varv 10: [3 fm, 2→1] x5 (20)
Börja stoppa huvudet. Stoppa jämnt och rätt hårt. Fortsätt stoppa och forma figuren efterhand.
Varv 11: [fm, 2→1, fm] x5 (15)
Varv 12: [fm, 2→1] x5 (10)
Varv 13: enkelt varv (10)
Varv 14: [2 fm, 2i1, 2 fm] x2, byt till grönt garn (12)
Varv 15: [fm, 2i1] x6 (18)
Varv 16: [fm, 2i1, fm] x6 (24)
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Varv 17: [3 fm, 2i1] x6 (30)
Varv 18–21: enkla varv (30)
Varv 22: [4 fm, 2→1, 4 fm] x3 (27)
Varv 23–24: enkla varv (27)
Varv 25: [7 fm, 2→1] x3 (24)
Varv 26: enkelt varv (24)
Byt till brunt garn, men avsluta inte det gröna.
Varv 27, i bakre mb: 24 fm (24)
Varv 28: [2→1] x12 (12)
Varv 29: [2→1] x6 (6)
Komplettera stoppningen, avsluta och fäst det bruna garnet.
Fortsätt nu med det gröna garnet där du lämnade det. Börja alltså virka i främre mb på varv 26 (det
senaste gröna varvet).
Varv 30, i främre mb: enkelt varv (24)
Varv 31, tillbaka i båda mb: [3 fm, 2i1] x6 (30)
Varv 32: [fm, st, 2 dst, st, fm] x5 (30)
Avsluta och fäst garnänden.
Använd en storlek mindre virknål och grönt garn, stick in nålen mellan varv 14 och 15 och virka på
ytan ett varv sm runt halsen, för att göra en fin kant på klänningen.

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.
Mun och ögonfransar broderas med tunnare garn
eller tråd.
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GLASÖGON
Använd ett tunnare garn och en storlek mindre virknål än till figuren i övrigt.
Bågar
15 lm, förena ändarna med en sm så att det bildas en ögla med den platta sidan vänd utåt från
cirkelns mitt, därefter 18 lm, sm i 15:e lm från nålen, använd garnändarna för att sy ihop bågarna så
att de blir jämna och någorlunda stabila.
Skalmar (gör 2)
Stick in virknålen i den 6:e lm från den lilla bågen som förbinder de två ”glasen” på glasögonen,
virka 6 lm, avsluta. Väv in alla ändar och använd dem för att sy fast glasögonen på huvudet i
ändarna av skalmarna och ovanför näsan. Komplettera eventuellt med lite textillim under bågarna
för att få glasögonen att sitta exakt som önskat.

HÅR
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, 2→1, 7 fm] x2 (30)
Varv 6: [fm, st, 2 dst, st, fm] x5 (30)
Avsluta, spara en lång ände garn att sy fast håret på huvudet med. Placera håret med sista maskan
mitt bak, så att en hårvåg hamnar mellan ögonen i pannan.
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BEN (gör 2)
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. Fortsätt att stoppa efterhand som du virkar. 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)
Avsluta och spara en bit garn att sy fast benet på kroppen med.
Trä in garn mellan varv 3 och 4 (samt eventuellt 4 och 5) och väv in mellan maskorna och dra åt för
att få en tydligare vinkel mellan fot och ben.
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.

ARM (gör 2)
Virkas med fördel med avslutade varv. Börja med grönt garn.
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), byt till brunt garn (6)
Varv 5: 2→1, 4 fm (5)
Varv 6–12: enkla varv (5)
Avsluta och spara garn till att sy fast armen på kroppen.
Använd en storlek mindre virknål och grönt garn, stick in nålen mellan varv 4 och 5 och virka på
ytan ett varv sm runt armen, för att göra en fin kant på vanten.
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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.

FICKOR (gör 2)
5 lm
Rad 1–3: 4 fm (4)
Avsluta, spara en lång ände att sy fast fickorna på klänningen med.

BASKER
Varv 1: 6 fm (6)
Varv 2: [2i1] x6 (12)
Varv 3: [fm, 2i1] x6 (18)
Varv 4: [fm, 2i1, fm] x6 (24)
Varv 5: [3 fm, 2i1] x6 (30)
Varv 6: [2 fm, 2i1, 2 fm] x6 (36)
Varv 7: enkelt varv (36)
Varv 8: [2 fm, 2→1, 2 fm] x6 (30)
Spara någon av ändarna och trä på insidan av baskern fram till mitthålet. Virka 2 lm med en storlek
mindre virknål och dra upp den lilla stroppen genom hålet. Fäst ändarna.

HALSBAND/SJAL
Första lövet: 2 lm, fm och sedan sm i samma maska
Därefter: [6 lm, i 3:e lm från virknålen fm och sedan sm i samma maska] upprepas valfritt antal
gånger (sammanlagt 11 omgångar på figuren på bilderna).
Halsband: Avsluta med 6 lm och knyt ihop ändarna.
Sjal: Avsluta direkt efter ett ”löv” och fäst garnändarna var för sig (de kan också användas till att
fästa sjalen vid halsen eller kroppen).

5/6

Copyright © 2011, Karin Ingerstam, Joxe Stilfigurer. Mönstret får användas för privat bruk, men du
får inte sprida det vidare utan tillstånd och det är heller inte tillåtet att sälja det eller virkade alster
skapade efter mina mönster.
6/6

