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15-04 HALOWEENDOCKOR ”AMIGURUMI”
GARNKVALITÉ Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)
MÅTT (A,B) Längd ca 22 cm
MÅTT (C) Längd ca 7 cm x omkrets ca 18 cm. Bottenplatta: ca 9 cm i diamter.
MÅTT (D) Diameter ca 23 cm
GARNÅTGÅNG (A) Ca 40 g till kropp 
 Ca 20 g av fg 8800 (vit)
 Restgarn av fg 8801 (svart)
 Restgarn av fg 8808 (järboröd)
GARNÅTGÅNG (B) Ca 40 g av fg 8856 (lin)
 Ca 25 g av fg 8801 (svart)
 Restgarn av fg 8800 (vit)
 Restgarn av fg 8808 (järboröd) 
 (svart) till klänning, hatt + ögon, ca 10 g av fg. 8843 (brun), hår + ca 25 g fg. 8847 (limegrön), fg. 8858 (apelsin) till
 kvast + restgarn 8808 (järboröd) till och rosett runt kvast.
GARNÅTGÅNG (C) Ca 25 g av fg 8800 (vit) 
 Restgarn av fg 8801 (svart)
GARNÅTGÅNG (D) Ca 25 g av fg 8848 (apelsin) 
 Restgarn av fg 8801 (svart)
 Restgarn av fg 8848 (bladgrön)
 Restgarn av fg 8843 (barkbrun)
VIRKNÅL Nr 3
TILLBEHÖR (A,B) Fyllnadsvadd ca 250 g +vetekorn/bönor/plastgranulat eller liknande för extra tyngd i armar och ben + piprensare eller 
 annat stadigt till kvastskaft.
TILLBEHÖR (C,D) Fyllnadsvadd ca 50 g   
DESIGN & TEXT Christina Eriksson E-POST patterns@jarbo.se

FÖRKORTNINGAR lm=luftmaska, fm=fast maska, sm=smygmaska

VIRKFÖRKLARINGAR På de arbeten som virkas runt markeras nytt varv med en tråd i avvikande färg. 
 Tag alltid ned i båda maskbågarna om inget annat anges.  

VAMPYR (A)
HUVUD Lägg upp med vitt garn.
 Varv 1: Virka 6 lm och slut dem till en ring.
 Varv 2: Virka 2 fm i varje lm = 12 fm.
 Varv 3: Virka 2 fm i varannan fm = 18 fm.
 Varv 4: Virka 2 fm i var 3:e fm = 24 fm.
 Varv 5: Virka 2 fm i var 4:e fm = 30 fm.
 Varv 6: Virka 2 fm i var 5:e fm = 36 fm.
 Varv 7-13: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 14: *Hoppa över 1 fm, virka 5 fm*, upprepa *-* varvet ut = 30 fm.
 Varv 15: *Hoppa över 1 fm, virka 4 fm*, upprepa *-* varvet ut  = 24 fm.
 Varv 16: *Hoppa över 1 fm, virka 3 fm*, upprepa *-* varvet ut  = 18 fm.
 Varv 17: *Hoppa över 1 fm, virka 2 fm*, upprepa *-* varvet ut  = 12 fm.

KROPP Lägg upp med svart garn.
 Varv 1: Virka 6 lm och slut dem till en ring. 
 Varv 2: Virka 2 fm i varje lm = 12 fm.
 Varv 3: Virka 2 fm i varannan fm = 18 fm.
 Varv 4: Virka 2 fm i var 9:e fm = 20 fm.
 Varv 5-12: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 13: Virka 9 fm svart, 2 fm vitt, 9 fm svart.
 Varv 14: Virka 8 fm svart, 4 fm vitt, 8 fm svart.
 Varv 15: Virka 7 fm svart, 6 fm vitt, 7 fm svart.
 Varv 16: Virka 6 fm svart, 8 fm vitt, 6 fm svart.
 Varv 17: Enbart vitt. *Hoppa över 1 fm, virka 4 fm*, upprepa *-* varvet ut  = 16 fm.

BEN Lägg upp med svart garn.
 Varv 1: Virka 6 lm och slut dem till en ring. 
 Varv 2: Virka 2 fm i varje fm = 12 fm.
 Varv 3: Virka 2 i var 4:e fm = 15 fm.
 Varv 4-5: Virka 1 fm i varje fm. 
 Varv 6: *Hoppa över 1 fm, virka 4 fm*, upprepa *-* varvet ut  = 12 fm. 
 Byt till vitt garn.
 Varv 7-8: *Hoppa över 1 fm, virka 5 fm*, upprepa *-* varvet ut  = 10 fm.
  Byt till svart garn.
 Varv 9-16: Virka 1 fm i varje fm.

ARMAR Lägg upp med vitt garn.
 Varv 1: Virka 6 lm och slut dem till en ring.
 Varv 2: Virka 2 fm i varje fm = 12 fm.
 Varv 3-5: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 6: *Virka 5 fm, hoppa över 1 fm*, upprepa *-* varvet ut  = 10 fm.
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 Varv 7: Virka 1 fm i varje fm.  
 Byt till svart garn.
 Varv 8-16: Virka 1 fm i varje fm.

FLUGA Virka med rött garn.
 Varv 1: Lägg upp 7 lm.
 Varv 2: Börja i 3:e lm från nålen (= 1:a fm), virka 5 fm.
 Knyt åt på mitten så det ser ut som en fluga. Sy fast den på halsen eller knyt den runt halsen om du vill att den ska gå att ta av.

MANTEL Virka med svart garn.
 Varv 1: Lägg upp 16 lm.
 Varv 2: Börja i 3:e lm från nålen (= 1:a fm), virka 14 fm.
 Varv 3: Öka 10 fm jämnt fördelat (virka 2 fm i varje fm) = 25 fm.
 Varv 4-22: Virka 1 fm i varje fm (börja varje varv med 2 lm = 1:a fm).
 Gör 5 stycken flikar nedtill på manteln enligt följande:
 Varv 1: Virka 5 fm, vänd.  
 Varv 2: Virka 1 lm, sm i nästa, 2 lm, 2 fm, vänd.   
 Varv 3: Virka 1 lm, sm i nästa.

KRAGE Virka med rött garn.
 Varv 1: Virka 15 fm upptill på manteln, vänd.   
 Varv 2: Virka 2 lm, 14 fm, vänd.
 Varv 3: Virka 2 lm, 14 fm, vänd.
 Virka 2 st knytband, 20 lm långa. Sy fast dem och knyt manteln runt halsen.

MONTERING Fäst alla trådar, stoppa fötter och händer, först med korn/bönor, plastgranulat eller liknande så det blir lite tyngd. 
 Fyll sedan på med fyllnadsvadd. OBS! Endast fötter och händer skall fyllas. Ben och armar skall vara platta. Kroppen 
 stoppas nedtill med korn/frön, plastgranulat eller liknande för extra tyngd och sedan hårt med fyllnadsvadd. Huvudet 
 stoppas endast med fyllnadsvadd. Hår: Klipp till svart garn i lagom längd. Trä igenom ena ändan på en nål och sy igenom 
 till hälften i en m i huvudet. Gör en enkel knut. Täck huvudet med ”hår”. OBS! Det är svårt att knyta korta hårstrån så 
 det är bättre att ta lite längre och sedan klippa det kortare med en sax. Ögon: Sy ögon med dubbla kryss. Mun: Tag ur 
 två svarta trådar ur garnet och sy munnen. Gör likadant med rött och sy blodiga vampyrtänder.  

HÄXA & KVAST (B)
HUVUD Lägg upp med linfärgat garn.
 Varv 1: Virka 6 lm och slut dem till en ring.
 Varv 2: Virka 2 fm i varje lm = 12 fm.
 Varv 3: Virka 2 fm i varannan fm = 18 fm.
 Varv 4: Virka 2 fm i var 3:e fm = 24 fm.
 Varv 5: Virka 2 fm i var 4:e fm = 30 fm.
 Varv 6: Virka 2 fm i var 5:e fm = 36 fm.
 Varv 7-13: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 14: *Hoppa över 1 fm, virka 5 fm*, upprepa *-* varvet ut = 30 fm.
 Varv 15: *Hoppa över 1, virka 4 fm*, upprepa *-* varvet ut = 24 fm.
 Varv 16: *Hoppa över 1, virka 3 fm*, upprepa *-* varvet ut = 18 fm.
 Varv 17: *Hoppa över 1, virka 2 fm*, upprepa *-* varvet ut = 12 fm.

KROPP Lägg upp med rött garn.
 Varv 1: Virka 6 lm och slut dem till en ring.  
 Varv 2: Virka 2 fm i varje lm = 12 fm.
 Varv 3: Virka 2 fm i varannan fm= 18 fm.
 Varv 4: Virka 2 fm i var 9:e fm= 20 fm.
 Varv 5-9: Virka 1 fm i varje fm. 
 Byt till linfärgat garn.
 Varv 10-16: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 17: *Hoppa över 1 fm, virka 4 fm*, upprepa *-* varvet ut = 16 fm.

BEN Lägg upp med svart garn.
 Varv 1: Virka 6 lm och slut dem till en ring.  
 Varv 2: Virka 2 fm i varje lm = 12 fm.
 Varv 3: Virka 2 i var 4:e fm = 15 fm.
 Varv 4-5: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 6: *Hoppa över 1 fm, virka 4 fm*, upprepa *-* varvet ut = 12 fm. 
 Byt till vitt garn.
 Varv 7: *Hoppa över 1 fm, virka 5 fm*, upprepa *-* varvet ut = 10 fm.
 Virka resten av benet randigt. Jämna varv: rött, ojämna varv: vitt.
 Varv 8-16: Virka 1 fm i varje fm.

ARMAR Lägg upp med linfärgat garn.
 Varv 1: Virka 6 lm och slut dem till en ring. 
 Varv 2: Virka 2 fm i varje fm = 12 fm.
 Varv 3–5: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 6: *Virka 5 fm, hoppa över 1 fm*, upprepa *-* varvet ut = 10 fm.
 Varv 7-16: Virka 1 fm i varje fm. 



MONTERING (B) Fäst alla trådar, stoppa fötter och händer, först med korn/bönor, plastgranulat eller liknande så det blir lite tyngd. Fyll 
 sedan på med fyllnadsvadd. OBS! Endast fötter och händer skall fyllas. Ben och armar skall vara platta. Kroppen stoppas 
 nedtill med korn/frön, plastgranulat eller liknande för extra tyngd och sedan hårt med fyllnadsvadd. Huvudet stoppas 
 endast med fyllnadsvadd. Vampyrens hår: Klipp till grönt garn i lagom längd. Trä igenom ena ändan på en nål och sy 
 igenom till hälften i en m i huvudet. Gör en enkel knut. Täck huvudet med ”hår”. Ögon: Sy ögon med dubbla kryss. 
 Mun: Sy en liten mun med rosa garn. 

KJOL Lägg upp med svart garn.
 Varv 1: Virka 23 lm och slut dem till en ring.  
 Varv 2: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 3: Virka 2 fm i varannan fm samt 2 fm i sista fm  = 35 fm.
 Varv 4-8: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 9: Virka 1 fm i var 7:e fm = 40 fm.
 Varv 10-13: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 14: Virka 2 fm, 4 lm, 1 sm i samma fm, 2 fm, osv varvet runt.

BLUS Varv 1: Virka 24 fm med svart garn runt kjolens överkant.
 Varv 2-5: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 6: Virka 3 fm, 8 lm, hoppa över 6 fm, virka 6 fm, 8 lm, hoppa över 6 fm, virka 3 fm.
 Varv 7: Virka 3 fm, 8 sm, 6 fm, 8 sm, 3 fm = 28 m.
 Varv 8: Virka 1 fm i varannan m= 42 fm.
 Varv 9-12: Virka 1 fm i varje fm.

HATT Lägg upp med svart garn. 
 Varv 1: Lägg upp 6 lm och slut till en ring.
 Varv 2: Virka 2 fm i varannan lm = 9 fm.
 Varv 3-5: Virka 1 fm i varje fm.
 Ojämna varv virkas 1 fm i varje fm (varv 7-23). Jämna varv ökas enligt följande:
 Varv 6: Virka 2 fm i var 3:e fm = 12 fm.
 Varv 8: Virka 2 fm i var 4:e fm = 15 fm.
 Varv 10: Virka 2 fm i var 3:e fm = 20 fm. 
 Varv 12: Virka 2 fm i var 4:e fm = 25 fm.
 Varv 14: Virka 2 fm i var 5:e fm = 30 fm.
 Varv 16: Virka 2 fm i var 6:e fm = 35 fm.
 Varv 18: Virka 2 fm i var 7:e fm = 42 fm.
 Varv 20: Virka 2 fm i var 8:e fm = 48 fm.
 Varv 22: Virka 2 fm i var 4:e fm = 60 fm. 
 Tag 2 trådar av vitt garn och brodera stjärnor på hatten och kjolen, se bild.
 Virka ett rött skärp med 50 lm. Knyt det runt midjan.

KVAST Lägg upp med brunt garn.
 Varv 1: Virka 30 lm, vänd.   
 Varv 2-4: Börja i 2:a lm/fm, virka 28 fm.
 Lägg en piprensare längs med arbetet och sy eller virk ihop skaftet.
 Klipp en bunt trådar av orange garn i lagom längd och fäst dem runt kvastskaftet med en röd rosett.  
 
SPÖKE (C)
KROPP Lägg upp med vitt garn.
 Varv 1: Virka 6 lm och slut dem till en ring.
 Varv 2: Virka 2 fm i varje lm = 12 fm.
 Varv 3: Virka 2 fm i varannan fm = 18 fm.
 Varv 4: Virka 2 fm i var 3:e fm = 24 fm.
 Varv 5: Virka 2 fm i var 4:e fm = 30 fm.
 Varv 6 - 12: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 13: *Hoppa över 1, virka 4 fm*, upprepa *-* varvet ut = 24 fm.
 Varv 14: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 15: Virka 2 fm i var 4:e fm = 30 fm.
 Varv 16: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 17: Virka 2 fm i var 5:e fm = 36 fm.
 Varv 18: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 19: Virka 2 fm i var 6:e fm = 42 fm.
 Varv 20: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 21: Virka 2 fm i var 3:e fm = 56 fm.

BOTTEN Lägg upp med vitt garn.
 Varv 1: Virka 6 lm och slut dem till en ring.
 Varv 2: Virka 2 fm i varje lm = 12 fm.
 Varv 3: Virka 2 fm i varannan fm = 18 fm.
 Varv 4: Virka 2 fm i var 3:e fm = 24 fm.
 Varv 5: Virka 2 fm i var 4:e fm = 30 fm.
 Varv 6-7: Virka 1 fm i varje fm.



MONTERING (C) Sy fast botten en bit in under spöket (vid 18:e varvet). Lämna en glipa och fyll kroppen med fyllnadsvadd. Sy ihop. Drag 
 en tråd från botten upp genom huvudet. Dra åt så botten buktar inåt. Fäst tråden på huvudet. Gör några små vita hårstrån 
 om du vill. Sy ögon med svart garn. Gör först ett korsstygn. Sy sedan runt om och avsluta med ytterligare ett korsstygn. 

PUMPA (D) Lägg upp med orange garn.
 Varv 1: Virka 9 lm och slut till en ring.
 Varv 2: Virka 2 fm i varje lm = 18 fm. 
 Varv 3: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 4: Virka 2 fm i varannan fm = 27 fm.
 Varv 5: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 6: Virka 2 fm i var 3:e fm = 36 fm.
 Varv 7: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 8: Virka 2 fm i var 4:e fm = 45 fm.
 Varv 9-14: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 15: *Virka 4 fm, hoppa över 1 fm*, upprepa *-* varvet ut = 36 fm.
 Varv 16: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 17: *Virka 3 fm, hoppa över 1 fm*, upprepa *-* varvet ut = 27 fm.
 Varv 18: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 19: *Virka 2 fm, hoppa över 1 fm*, upprepa *-* varvet ut = 18 fm.
 Varv 20: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 21: *Virka 1 fm, hoppa över 1 fm*, upprepa *-* varvet ut = 9 fm.

BLAD Lägg upp med grönt garn.
 Varv 1: Virka 8 lm.
 Varv 2: Börja i 4:e lm från nålen, virka 5 fm.
 Varv 3-4: Virka 1 fm i varje fm (börja varje varv med 2 lm = 1:a fm).
 Varv 5: Virka 2 lm, hoppa över 1 fm, virka 2 fm, hoppa över 1 fm, virka 1 fm = 4 fm.
 Varv 6-7: Virka 1 fm i varje fm.
 Varv 8: Virka 2 lm, hoppa över 1 fm, virka 2 fm = 3 fm.
 Varv 9: Virka 2 lm, hoppa över 1 fm, virka 1 fm = 2 fm. 

STJÄLK Lägg upp med brunt garn.
 Varv 1: Virka 8 lm, vänd.
 Varv 2: Börja i 4:e lm från nålen, virka 5 fm.
  
MONTERING Tag av garnet. Fäst tråden i botten. Fyll bollen med vadd. Dra en orange tråd på utsidan från topp till botten 5 ggr. 
 Fördela tråden runt om pumpan så det blir jämna bitar. Tag två trådar av svart garn och sy ögon och mun med enkla 
 stygn, se bild. Pumpablad: Sy fast stjälken. Lägg bladet runt och sy fast det. 
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