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Vad är Amigurumi? 
Den japanska konsten att virka små söta dockor 
och djur kallas Amigurumi. Amigurumisar arbetas 
vanligtvis fram genom att virka fasta maskor i 
spiraler. Genom att öka och minska maskantalet 
skapar man olika former.
En typisk amigurumi har mycket stort huvud och 
liten kropp med små armar och ben. 
Vi börjar med grunderna i virkning och fortsätter 
sedan med att visa dig hur man monterar ihop 
och dekorerar dina amigurumis.
I denna skaparguide hittar du några enkla möns-
ter som du som är nybörjare kan starta upp med. 
På nätet kan du sedan hitta många fina mönster, 
hetlt gratis. Vill du ha en hel bok med små söta 
figurer finns Mia Bengtssons underbara lilla bok 
i vårt sortiment. När du sedan har blivit varm i 
kläderna kan du sedan skapa egna amigurimisar 
genom att kombinera detaljer från olika figurer. 
Lycka till.

Luftmaska

Luftmaska
Lägg den korta garnänden under den långa och 
stick in virknålen i öglan. Dra den långa änden 
genom öglan och drag åt.
Gör ett omslag med garnet på virknålen och dra 
garnet genom den första öglan.
Fortsätt att göra omslag med garnet på nålen och 
dra igenom öglan på nålen.
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Förkortningar
m= maska
fm= fast maska
lm= luftmaska
sm= smygmaska
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Öka maskantal, 2i1
Det är mycket enkelt att öka maskantalet på ett varv. Virka helt enkelt två 
fasta maskor i samma maskbåge från varvet innan. I mönstren förkortas 
detta moment med förkortningen 2i1

Minska maskantal, 2till1
Stick virknålen genom maskan närmast efter nålen, dra igenom garnet. Nu 
har du två öglor på virknålen. Stick sedan virknålen genom nästa maska, 
dra igenom garnet. Nu har du tre öglor på virknålen. Gör ett omtag med 
garnet runt nålen och dra igenom alla öglor samtidigt. I mönstren förkortas 
detta moment med förkortningen 2till1

           Garn och virknålar
Amigurumisar kan virkas i nästan vilket garn som helst. Akrylgarn och 
bomullsgarn brukar vara två favoriter. Dessa garn är billiga, finns i många 
fina kulörer. Akrylgarnet formar sig fantastiskt fint eftersom du virkar så tätt. 
Effektgarner kan du använda till hår, päls, svansar m.m. Det viktiga är att 
välja en tillräckligt liten virknål till ditt arbete. Ju mindre nål du använder, ju 
tätare arbete. Bestäm dig för ett garn, kolla vilken storlek på virknål som 
rekommenderas på garnets etikett och gå sedan ner 2 storlekar. Man får 
prova sig fram, ju grövre garn, ju större amigurumi. Se till att ditt arbete 
blir så tätt som möjligt. Det är inte fint när stoppningen tittar ut genom din 
virkning.

Virkad i Duo
Virknål nr. 3

Virkad i Soft Cotton
Virknål  nr. 2,5

Virkad i Lady
Virknål nr. 2,5
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Stoppa och montera ihop 
Använd dig av polyesterstoppning eller ull-vadd 
när du skall stoppa upp dina olika delar. Fäst alla 
trådändar. Nåla ihop de delar du skall sy ihop. Då 
får du även en överblick hur din figur kommer att se 
ut. Behöver du fylla någon del mer eller mindre är 
det nu du skall justera detta. Genom att använda 
samma garn som du virkade med nu när du syr blir 
ihopmonteringen så gott som osynlig. Var noga med 
att sy ihop delarna med jämna och fina stygn.

           Härliga detaljer
Hos oss på Slöjd-Detaljer hittar du flera olika 
sorters djurögon. Rörliga plastögon som du syr 
fast med hjälp av en ögla på baksidan finns i 
fyra olika stolekar, ögon av glas finns i brunt och 
blått. Dessa syr du också fast. Säkerhetsögon 
finns i grönt, blått och brunt. Dessa fäster du 
med en säkerhetsbricka på baksida. Du kan ju 
givetvis använda andra saker som ögon. Pärlor 
i alla möjliga material och storlekar eller varför 
inte kortnitar…kör igenom benen och vik ut på 
insidan, klart!
Glöm inte av att montera ögonen innan du stop-
par upp huvud-delen med stoppning.
För att ge dina små amigurumisar ännu mer 
personlig karaktär kan man dekorera dem med 
bland annat kortnitar, knappar, band, tygblom-
mor, tyg, pärlor, ja det finns inga begränsningar 
här! På Slöjd-detaljer hittar du även nyckelringar 
om du vill kunna hänga din lilla amigurumi på t 
ex din handväska.
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Siffran inom parantes är det antalet maskor som 
varvet skall innehålla när du nått slutet.
Kropp
Börja med att göra 2 luftmaskor. 
Varv 1: 6 fm i andra luftmaskan från nålen. (6)
Varv 2: 2i1 i alla fasta maskor från varv 1 (12)
Varv 3: 2i1 i alla fasta maskor från varv 2 (24)
Varv 4-12 : fm, varvet runt (24)
Fäst ögon där du vill ha dem. Skall du sy näbben 
med stygn gör du det nu också. Vi gjorde näbben 
av en liten bit filt. Stoppa med polyestervadd.
Varv 13: *4 fm, 2till1*, upprepa 4 ggr (20)
Varv 14: *3 fm, 2till1*, upprepa 4 ggr (16st)
Varv 15: *2 fm, 2till1*, upprepa 4 ggr (12)
Varv 16: *2till1”, upprepa 6 ggr
Varv 17: *2till1”, upprepa 2 ggr
Klipp av garnet och fäst.
Limma fast en trekantig bit orange filt till näbb. 
Dekorera din pippi med en liten hårtofs. 
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Birdy



Huvud; Börja med att göra 2 luftmaskor. 
Varv 1: 6 fm i andra luftmaskan från nålen. (6)
Varv 2: 2i1 i alla fasta maskor från varv 1 (12)
Varv 3: *1 fm, 2i1*, upprepa 6 ggr. (18)
Varv 4: *2 fm, 2i1*, upprepa 6 ggr. (24)
Varv 5: *3 fm, 2i1*, upprepa 6 ggr. (30)
Varv 6: *4 fm, 2i1*, upprepa 6 ggr. (36)
Varv 7: 5 fm, 2i1*, upprepa 6 ggr. (42)  
Varv 8: *6 fm, 2i1*, upprepa 6 ggr, (48)
Varv 9-14: fm varvet runt (48)
Varv 15: *6 fm, 2till1*, upprepa 6 ggr. (42)
Varv 16: *5 fm, 2till*, upprepa 6 ggr. (36)
Varv 17: *4 fm, 2till*, upprepa 6 ggr. (30)
Varv 18: *3 fm, 2till*, upprepa 6 ggr. (24)
Klipp av garnet och dra det igenom öglan. Lämna en bit garn 
som du kan använda vid ihop montering.
Kropp; Börja med att göra 2 luftmaskor. 
Varv 1: 6 fm i andra luftmaskan från nålen. (6)
Varv 2: 2i1 i alla fasta maskor från varv 1 (12)
Varv 3: *1 fm, 2i1*, upprepa 6 ggr. (18)
Varv 4: *2 fm, 2i1*, upprepa 6 ggr. (24)
Varv 5: *3 fm, 2i1*, upprepa 6 ggr. (30)
Varv 6: *4 fm, 2i1*, upprepa 6 ggr. (36)
Varv 7-13: fm varvet runt (36)
Varv 14: *4 fm, 2till*, upprepa 6 ggr. (30)
Varv 15: *3 fm, 2till*, upprepa 6 ggr. (24)
Varv 16-17: fm varvet runt (24)
Klipp av garnet och dra det igenom öglan. Lämna en bit garn 
som du kan använda vid ihop montering.
Öron; Gör två stycken.
Börja med att göra 2 luftmaskor. 
Varv 1: 6 fm i andra luftmaskan från nålen. (6)
Varv 2: 2i1 i alla fasta maskor från varv 1 (12)
Varv 3: *5 fm, 2till*, upprepa 2 ggr (14)
Varv 4: *6 fm, 2till1*, upprepa 2 ggr (16)
Varv 5-12: fm varvet runt (16)
Klipp av garnet och dra det igenom öglan. Lämna en bit garn 
som du kan använda vid ihop montering.
Montering:
Sy eller fäst ögon och nos på huvudet. Fyll huvudet och kropp 
med polyestervadd.  Sy ihop huvudet och kroppen. Sy fast 
öronen på huvudet, fyll dem inte utan sy fast dem ”platta”.
Fäst en rosett runt halsen.

Love 
Bunny 
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Klipp av garnet och dra det igenom öglan. Lämna en bit garn 
som du kan använda vid ihop montering.
Kropp; Börja med att göra 2 luftmaskor. 
Varv 1: 6 fm i andra luftmaskan från nålen. (6)
Varv 2: 2i1 i alla fasta maskor från varv 1 (12)
Varv 3: *1 fm, 2i1*, upprepa 6 ggr. (18)
Varv 4: *2 fm, 2i1*, upprepa 6 ggr. (24)
Varv 5: *3 fm, 2i1*, upprepa 6 ggr. (30)
Varv 6: *4 fm, 2i1*, upprepa 6 ggr. (36)
Varv 7-13: fm varvet runt (36)
Varv 14: *4 fm, 2till*, upprepa 6 ggr. (30)
Varv 15: *3 fm, 2till*, upprepa 6 ggr. (24)
Varv 16-17: fm varvet runt (24)
Klipp av garnet och dra det igenom öglan. Lämna en bit garn 
som du kan använda vid ihop montering.
Öron; Gör två stycken.
Börja med att göra 2 luftmaskor. 
Varv 1: 6 fm i andra luftmaskan från nålen. (6)
Varv 2: 2i1 i alla fasta maskor från varv 1 (12)
Varv 3: *5 fm, 2till*, upprepa 2 ggr (14)
Varv 4: *6 fm, 2till1*, upprepa 2 ggr (16)
Varv 5-12: fm varvet runt (16)
Klipp av garnet och dra det igenom öglan. Lämna en bit garn 
som du kan använda vid ihop montering.
Montering:
Sy eller fäst ögon och nos på huvudet. Fyll huvudet och kropp 
med polyestervadd.  Sy ihop huvudet och kroppen. Sy fast 
öronen på huvudet, fyll dem inte utan sy fast dem ”platta”.
Fäst en rosett runt halsen.



               Siffran inom parantes är det antalet 
maskor som varvet skall innehålla när du 
nått slutet.
Horn. Grått garn
Börja med att göra 2 luftmaskor. 
Varv 1: 6 fm i andra luftmaskan från nålen. 
(6)
Varv 2: fm, varvet runt (6)
Spara garnet till monteringen
Arm. Grått garn
Börja med att göra 2 luftmaskor. 
Varv 1: 6 fm i andra luftmaskan från nålen. 
(6)
Varv 2: 2i1 i alla fasta maskor från varv 1 
(12)
Varv 3: *2 fm, 2i1*, upprepa 4 ggr. (16)
Varv 4-8: fm varvet runt (16)
Varv 9: *6 fm, 2till1*, upprepa 2 ggr. (14)
Varv 10-12: fm varvet runt (14)
Varv 13: *5 fm, 2till1*, upprepa 2 ggr (12)
Varv 14-18: fm varvet runt (12)
Avsluta med en sm. Lämna en bit garn till 
monteringen. Stoppa endast ”handen”. 
Armen skall vara platt högre upp.
Ben. Turkost garn
Börja med att göra 2 luftmaskor. 
Varv 1: 6 fm i andra luftmaskan från nålen. 
(6)
Varv 2: 2i1 i alla fasta maskor från varv 1 
(12)
Varv 3: 2i1 i alla fasta maskor från varv 2 
(24)
Varv 4-8 : fm, varvet runt (24)
Varv 9: *4 fm, 2till1*, upprepa 4 ggr (20)
Varv 10-12: fm, varvet runt (20)
Varv 13: *3 fm, 2till1*, upprepa 4 ggr (16st)
Börja fylla benet med polysetervadd. Foten 
skall vara fast stoppad.
Varv 14-15: fm, varvet runt (16)
Varv 16: *2 fm, 2till1*, upprepa 4 ggr (12)
Varv 17-22: fm, varvet runt (12)
Fäst trådarna, lämna den övre delen av 
benet utan fyllning.
När du har virkat båda benen monterar du 
ihop dem genom att sy ihop dem i ovankan-
ten över 2-3 maskor.
Kroppen. Grått garn
Virka fasta maskor runt bägge benens öpp-
ningar, så att du får tt varv på 24 maskor.
Varv 1: *3 fm, 2i1*, upprepa 6 ggr (30)
Varv 2: *2 fm, 2i1*, upprepa 10 ggr (40)
Varv 3-7: fm, varvet runt (40)
Varv 8: *8 fm, 2till1*, upprepa 4 ggr (36)
Varv 9-13: fm, varvet runt (36)
Fäst de ögon där du vill ha dem. Sy även en 
mun, använd turkost garn. Fyll kroppen med 
stoppning.
Varv 14: *4 fm, 2 till1*, upprepa 6 ggr (30)
Varv 15: *4 fm, 2 till1*, upprepa 6 ggr (25)
Varv 16: *3 fm, 2 till1*, upprepa 5 ggr (20)
Varv 17: *2till1*, upprepa 10 ggr (10)
Varv 18: *2till1*, upprepa 5 ggr (5)
Dra ihop och fäst garnet. Nåla fast armarna 
och hornen mot kroppen och sy fast dem när 
du är nöjd med placeringen. 

                            Siffran inom parantes är det 
antalet maskor som varvet skall innehålla när 
du nått slutet.
Horn. Grått garn
Börja med att göra 2 luftmaskor. 
Varv 1: 6 fm i andra luftmaskan från nålen. 
(6)
Varv 2: fm, varvet runt (6)
Spara garnet till monteringen
Arm. Grått garn
Börja med att göra 2 luftmaskor. 
Varv 1: 6 fm i andra luftmaskan från nålen. 
(6)
Varv 2: 2i1 i alla fasta maskor från varv 1 (12)
Varv 3: *2 fm, 2i1*, upprepa 4 ggr. (16)
Varv 4-8: fm varvet runt (16)
Varv 9: *6 fm, 2till1*, upprepa 2 ggr. (14)
Varv 10-12: fm varvet runt (14)
Varv 13: *5 fm, 2till1*, upprepa 2 ggr (12)
Varv 14-18: fm varvet runt (12)
Avsluta med en sm. Lämna en bit garn till 
monteringen. Stoppa endast ”handen”. 
Armen skall vara platt högre upp.
Ben. Turkost garn
Börja med att göra 2 luftmaskor. 
Varv 1: 6 fm i andra luftmaskan från nålen. 
(6)
Varv 2: 2i1 i alla fasta maskor från varv 1 (12)

Varv 3: 2i1 i alla fasta maskor från varv 2 (24)
Varv 4-8 : fm, varvet runt (24)
Varv 9: *4 fm, 2till1*, upprepa 4 ggr (20)
Varv 10-12: fm, varvet runt (20)
Varv 13: *3 fm, 2till1*, upprepa 4 ggr (16st)
Börja fylla benet med polysetervadd. Foten 
skall vara fast stoppad.
Varv 14-15: fm, varvet runt (16)
Varv 16: *2 fm, 2till1*, upprepa 4 ggr (12)
Varv 17-22: fm, varvet runt (12)
Fäst trådarna, lämna den övre delen av 
benet utan fyllning.
När du har virkat båda benen monterar du 
ihop dem genom att sy ihop dem i ovankan-
ten över 2-3 maskor.
Kroppen. Grått garn
Virka fasta maskor runt bägge benens öpp-
ningar, så att du får tt varv på 24 maskor.
Varv 1: *3 fm, 2i1*, upprepa 6 ggr (30)
Varv 2: *2 fm, 2i1*, upprepa 10 ggr (40)
Varv 3-7: fm, varvet runt (40)
Varv 8: *8 fm, 2till1*, upprepa 4 ggr (36)
Varv 9-13: fm, varvet runt (36)
Fäst de ögon där du vill ha dem. Sy även en 
mun, använd turkost garn. Fyll kroppen med 
stoppning.
Varv 14: *4 fm, 2 till1*, upprepa 6 ggr (30)
Varv 15: *4 fm, 2 till1*, upprepa 6 ggr (25)
Varv 16: *3 fm, 2 till1*, upprepa 5 ggr (20)
Varv 17: *2till1*, upprepa 10 ggr (10)
Varv 18: *2till1*, upprepa 5 ggr (5)
Dra ihop och fäst garnet. Nåla fast armarna 
och hornen mot kroppen och sy fast dem när 
du är nöjd med placeringen. 

               Siffran inom parantes är det antalet 
maskor som varvet skall innehålla när du 
nått slutet.
Horn. Grått garn
Börja med att göra 2 luftmaskor. 
Varv 1: 6 fm i andra luftmaskan från nålen. 
(6)
Varv 2: fm, varvet runt (6)
Spara garnet till monteringen
Arm. Grått garn
Börja med att göra 2 luftmaskor. 
Varv 1: 6 fm i andra luftmaskan från nålen. 
(6)
Varv 2: 2i1 i alla fasta maskor från varv 1 (12)
Varv 3: *2 fm, 2i1*, upprepa 4 ggr. (16)
Varv 4-8: fm varvet runt (16)
Varv 9: *6 fm, 2till1*, upprepa 2 ggr. (14)
Varv 10-12: fm varvet runt (14)
Varv 13: *5 fm, 2till1*, upprepa 2 ggr (12)
Varv 14-18: fm varvet runt (12)
Avsluta med en sm. Lämna en bit garn till 
monteringen. Stoppa endast ”handen”. 
Armen skall vara platt högre upp.
Ben. Turkost garn
Börja med att göra 2 luftmaskor. 
Varv 1: 6 fm i andra luftmaskan från nålen. 
(6)
Varv 2: 2i1 i alla fasta maskor från varv 1 (12)

Varv 3: 2i1 i alla fasta maskor från varv 2 (24)
Varv 4-8 : fm, varvet runt (24)
Varv 9: *4 fm, 2till1*, upprepa 4 ggr (20)
Varv 10-12: fm, varvet runt (20)
Varv 13: *3 fm, 2till1*, upprepa 4 ggr (16st)
Börja fylla benet med polysetervadd. Foten 
skall vara fast stoppad.
Varv 14-15: fm, varvet runt (16)
Varv 16: *2 fm, 2till1*, upprepa 4 ggr (12)
Varv 17-22: fm, varvet runt (12)
Fäst trådarna, lämna den övre delen av 
benet utan fyllning.
När du har virkat båda benen monterar du 
ihop dem genom att sy ihop dem i ovankan-
ten över 2-3 maskor.
Kroppen. Grått garn
Virka fasta maskor runt bägge benens öpp-
ningar, så att du får tt varv på 24 maskor.
Varv 1: *3 fm, 2i1*, upprepa 6 ggr (30)
Varv 2: *2 fm, 2i1*, upprepa 10 ggr (40)
Varv 3-7: fm, varvet runt (40)
Varv 8: *8 fm, 2till1*, upprepa 4 ggr (36)
Varv 9-13: fm, varvet runt (36)
Fäst de ögon där du vill ha dem. Sy även en 
mun, använd turkost garn. Fyll kroppen med 
stoppning.
Varv 14: *4 fm, 2 till1*, upprepa 6 ggr (30)
Varv 15: *4 fm, 2 till1*, upprepa 6 ggr (25)
Varv 16: *3 fm, 2 till1*, upprepa 5 ggr (20)
Varv 17: *2till1*, upprepa 10 ggr (10)
Varv 18: *2till1*, upprepa 5 ggr (5)
Dra ihop och fäst garnet. Nåla fast armarna 
och hornen mot kroppen och sy fast dem när 
du är nöjd med placeringen. 
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I boken ”Virka Amigurumi” av Mia 
Bengtsson hittar du flera små glädjespri-
dare. Varje figur har en utförlig beskriv-
ning och du hittar även grunderna i 
virkning beskrivna i denna bok. Du hittar 
givetvis boken i vår butik på nätet.
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