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91485  MAXIGURUMI-GIRAFFEN ZIGGY
GARNKVALITÉ  RibbonXL (80% Högkvalitativ Bomull, 20% Övriga Fibrer. Rulle ca 250 g = 130 m)
GARNÅTGÅNG Enfärgad giraff: Ca 500 g (fg 1)
 Ev. restgarn till nos och brodering
 Randig giraff: Ca 250 g (fg 1) / Ca 250 g (fg 2)
 Svart restgarn till ögon
 Ev. restgarn till brodering
VIRKNÅL  Nr. 9
ÖVRIGT Fyllningsvadd och nål att sy ihop delarna med.
RIBBON XL Ribbon XL är ett 100 % återvunnet XL-garn. Ribbon XL är elastiskt, 
 kliar inte och ger stilfulla resultat. Garnet är tvättbart i maskin. 
 Producerat i Europa.

DESIGN & TEXT  Oekimoekie & Hoooked E-POST patterns@jarbo.se
ÖVERSÄTTNING Marja van Halteren
FÖRKORTNINGAR Lm=luftmaska, M=maska/maskor, Fm=fast maska/fasta maskor, Sm=smygmaska/smygmaskor, *..*=upprepa, x=gånger

FÖRKLARINGAR Giraffen virkas utan varvavslutning uppåt i en spiral. Mönstret visar hur man virkar en enfärgad giraff. 
 För en randig giraff byt färg vartannat varv. 

FÖTTER, 
KROPP & HUVUD Virka 4 fötter
 2 lm
 Varv 1: 5 fm i 2:a lm från virknålen
 Varv 2: *2 fm i varje fm* (=10 fm)
 Varv 3: *1 fm, 2 fm i nästa fm* (=15 fm)
 Varv 4-6: 15 fm

 Ta av garnet och dra igenom men lämna en lös garnända på de första 3 fötterna. Dessa används för att sy ihop fötterna 
i mitten. Ta inte av garnet på den 4:e foten, den virkas vidare så här:

 Varv 7: 8 fm, ta fot nr 2 och virka vidare i den, 10 fm. Se till att de lösa trådarna hamnar ungefär i mitten. Ta nu fot nr 
3 och virka vidare i den, 10 fm. Ta nu den sista foten och virka vidare i den, 10 fm. Nu har du fötterna i en rad. Räkna 
nu 40 fm tillbaka, då hamnar du i första foten, stick ner virknålen i fm och virka 1 fm i de följande 2 fm i första foten. 
(=40 fm)

 Varv 8-9: 40 fm

 Använd de lösa trådarna för att fästa ihop de fyra fötterna i mitten. 
 Varv 10-11: 40 fm
 Varv 12: *6 fm, 2 fm samman* (=35 fm)
 Varv 13: 35 fm
 Varv 14: *5 fm, 2 fm samman* (=30 fm)
 Varv 15: 30 fm
 Varv 16: *4 fm, 2 fm samman* (=25 fm)
 Varv 17: 25 fm
 Varv 18: *3 fm, 2 fm samman* (=20 fm)
 Varv 19: *2 fm, 2 fm samman* (=15 fm)

 Fyll fötterna och kroppen ordentligt med vadd.
 Varv 20-25: 15 fm
 Varv 26: *2 fm, 2 fm i nästa fm* (=20 fm)
 Varv 27: *3 fm, 2 fm i nästa fm* (=25 fm)
 Varv 28: *4 fm, 2 fm i nästa fm* (=30 fm)
 Varv 29: *5 fm, 2 fm i nästa fm* (=35 fm)
 Varv 30: *6 fm, 2 fm i nästa fm* (=40 fm)
 Varv 31-35: 40 fm
 Varv 36: *6 fm, 2 fm samman* (=35 fm)
 Varv 37: *5 fm, 2 fm samman* (=30 fm)
 Varv 38: *4 fm, 2 fm samman* (=25 fm)
 Varv 39: *3 fm, 2 fm samman* (=20 fm)

 Fyll halsen och huvudet ordentligt med vadd. 
 Varv 40: *2 fm, 2 fm samman* (=15 fm)
 Varv 41: *1 fm, 2 fm samman* (=10 fm)
 Varv 42: 2 fm samman 5x.
 Klipp av och fäst tråden. 
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NOS Virka 4 lm. Låt en garnända hänga löst i första maskan. 
 Varv 1: Virka en oval: 2 fm i 2:a lm från virknålen. 1 fm i nästa lm, 4 fm i nästa lm. Vänd nu på nosen. 1 fm i nästa lm, 

2 fm i nästa fm (=10 fm)
 Varv 2: *1 fm, 2 fm i nästa fm* (=15 fm)
 Varv 3: *2 fm, 2 fm i nästa fm* (=20 fm)
 Varv 4-5: 20 fm
 Dra igenom tråden och låt en lång tråd hänga. 
 Om framsidan på nosen är öppen, sy ihop på insidan med starttråden. 
 Sy fast nosen lite under mitten på huvudet, se till att nosens nederkant hamnar jämnt med huvudets underkant. Fyll 

nosen halvvägs med vadd och sy sedan fast resten.

ÖGON  Brodera ögon i svart, dubbel Ribbon XL runt 2 virkade varv på båda sidor om nosen.

ÖRON Gör en ögla, behåll en lång tråd för att fästa öronen på huvudet. 
 Virka 10 lm och sätt ihop med en sm i 1:a lm till en ring. 
 Varv 1: 1 fm i varje lm (=10 fm)
 Varv 2: 10 fm
 Varv 3: 2 fm, 2 fm samman, 2 fm, 2 fm samman, 2 fm (=8 fm)
 Varv 4: 8 fm
 Varv 5: 2 fm, 2 fm samman, 1 fm, 2 fm samman, 1 fm (=6 fm)
 Varv 6: 2 fm samman 3x
 Klipp av och dra igenom tråden. 
 Virka ett öra till. Vik öronen dubbelt och sy ihop nederkanten. 
 Sy fast öronen på huvudet.

HORN Stick virknålen genom en fm på huvudet (mellan öronen). Dra igenom en ögla Ribbon XL genom fm. (OBS! Hornen virkas 
med dubbel tråd så se till att båda trådarna är lika långa)

 Virka med dubbel tråd 3 lm, dra igenom tråden och gör en knut i slutet. Dra igenom de långa trådarna genom hornen så 
blir de stadiga nog att stå rakt upp.

SVANS Stick virknålen genom en fm bak på giraffen. Gör en ögla och dra denna igenom fm. Virka 4 lm. Klipp av och dra igenom 
tråden. Ta nu ett antal trådar i en annan färg och dra igenom svansens sista maska, knyt fast dem och klipp till en tofs. 

TIPS Brodera fläckar eller hjärtan på giraffen. Välj då en kontrast färg och brodera så många fläckar/hjärtan som du vill.
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