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Bunny’s Carrots 
 

 
Jag lägger ner mycket tid, omsorg och kärlek på mina mönster, så virkar du efter 
mina mönster och lägger ut på sociala medier så tagga mig gärna @virkvinga 
och/eller #virkvinga så att jag kan ta del av just ditt projekt och färdiga alster. 
 
Instagram: virkvinga 

Facebook:  Virkvinga 

Raverly: Virkvinga 

Blogg: virkvinga.wordpress.com 

E-mail: virkvinga@hotmail.com 
  

https://www.instagram.com/virkvinga/
https://www.facebook.com/virkvinga/
https://www.ravelry.com/designers/anna-helen
http://virkvinga.wordpress.com/
mailto:virkvinga@hotmail.com
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Material: 
Scheepjes Catona i färgerna: 

• 254 – Fossil (Ljusbrun) 

• 281 – Tangerine (Orange) 

• 515 – Emerald (Grön) 

Virknål 2.5 mm 

O-ring 

Clips 

Sax 

Stoppnål 

 

Förkortningar: 
fm – fastmaska 

lfm – lång fastmaska, nedtag i m från föregående varv 

lm – luftmaska 

m – maska 

pop – popcorn, 5 st i samma m, slut med 1 lm 

st – stolpe 

  

Tips: 
✓ Arbetet virkas fram och tillbaka med 1 lm som vändmaska (räknas inte som en fm) 
✓ Tänk på att detta är till ett spädbarn, fäst trådarna mycket ordentligt.  

✓ Virka med färg 254 om inget annat anges. 
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Lägg upp 6 lm, börja i 2:a lm räknat från nålen. 

1. -4. 5 fm. 1 lm, vänd. 

5. Ta färg 281 (orange) och gör en pop i 3:e m. Klipp av garnet. Ta åter virknålen i lm och färg 

254. 2 fm. 1 lm (bakom pop), 2 fm. 1 lm, vänd. 

6. 5 fm. 1 lm, vänd. 

7. 2 fm, 1 fm med nedtag i toppen av pop och 3:e m från föregående varv, 2 fm. 1 lm, vänd. 

8. 5 fm. 1 lm, vänd. 

9. 1 fm, byt till färg 515 (grön), 3 lfm med nedtag i 3:e m från varv 7. Klipp av garnet och byt 

till färg 254 (ljusbrun), 1 fm. 1 lm, vänd. 

10. -14. 5 fm. 1 lm, vänd. 

Upprepa varv 5 – 14 ytterligare 4 ggr så du har sammanlagt 5 pop. 

Klipp inte av färg 254, fortsätt virka kanten. 

 

Kant: 

1. 5 fm virkas tillsammans med o-ringen. 

2. 2 fm i hörnet. 

3. 52 fm längs långsidan. 

4. 2 fm i hörnet. 

5. 5 fm virkas tillsammans med clipset. 

6. 2 fm i hörnet. 

7. 52 fm längs långsidan. 

8. 2 fm i hörnet. 

1 sm. Klipp av garnet och fäst alla trådar mycket ordentligt. 

 

    

    

    
 


