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My Friend Bunny 
 

 
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: 
✓ 1 nystan Scheepjes Catona färg 248 

✓ Svart restgarn. 

✓ Säkerhetsögon 6 mm 

✓ Bitring/Skallra 63 mm 

✓ Fyllning/Stoppning 

✓ Virknål 2.5 mm 

✓ Stoppnål 

✓ Sax 

 

Förkortningar: 
mr – magisk ring 

lm – luftmaska/or 

fm – fast maska 

sm – smygmaska 

ökn. – ökning, virka 2 fm i samma maska 

min. – minskning, virka 1 fm över nästa 2 maskor 

*-* - upprepa angiven text som står mellan *-* det antal ggr som är angivet 

(-) – antalet maskor det varvet 

 

Tips: 
✓ Mönstret är virkat i spiral, varven fortsätter kontinuerligt, utan att avsluta varven med sm. 

Om inget annat anges. 

✓ I mönstret skriver jag vart du ska sätta säkerhetsögonen, men virka gärna 2-3 varv till innan 

du sätter ditt ögonen för att underlätta arbetets gång. 

✓ Tänk på att detta är till ett spädbarn, sy fast de olika delarna och fäst trådarna mycket 

ordentligt. 

✓ Även om det roligaste är att virka så ta dig tid att fästa de olika delarna och trådarna, 

resultatet kommer bli bättre och du kommer bli nöjdare. 

✓ När du syr fast de olika delarna, använd dig gärna av knappnålar för att hålla delen på plats 

medan du syr, då kan du se att du sätter varje del korrekt och att resultatet blir bra utan att 

behöva repa upp och börja om. 
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Huvud: 
Gör en mr. 

1. 6 fm om mr. Dra åt ordentligt. 

2. *ökn.*, upprepa totalt 6 ggr. (12) 

3. *1 fm, ökn.*, upprepa totalt 6 ggr. (18) 

4. *2 fm, ökn.*, upprepa totalt 6 ggr. (24) 

5. *3 fm, ökn.*, upprepa totalt 6 ggr. (30) 

6. *4 fm, ökn.*, upprepa totalt 6 ggr. (36) 

7. *5 fm, ökn.*, upprepa totalt 6 ggr. (42) 

8. – 11. 42 fm. 

Mellan varv 11 och 12 sätter du säkerhetesögonen med 6 maskor mellan, (i m 18 och m 24) 

12. 18 fm, *ökn.* upprepa totalt 6 ggr, 18 fm. (48) 

13. -14. 48 fm. 

15. *6 fm, min.*, upprepa totalt 6 ggr. (42) 

16. *5 fm, min.*, upprepa totalt 6 ggr. (36) 

17. 12 fm, *min.* upprepa totalt 6 ggr, 12 fm. (30) 

18. *3 fm, min.*, upprepa totalt 6 ggr. (24) 

19. *2 fm, min.*, upprepa totalt 6 ggr. (18) 

Fyll huvudet med stoppning. 

20. *1 fm, min.*, upprepa totalt 6 ggr. (12) 

1 sm. Klipp av garnet men spara en lång bit för att kunna sy fast med senare. 

Brodera en nos med svart restgarn 
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Öron: 
Gör 2 st. 

Gör en mr. 

1. 6 fm om mr. Dra åt ordentligt. 

2. *ökn.*, upprepa totalt 6 ggr. (12) 

3. 12 fm. 

4. *5 fm, ökn.*, upprepa totalt 2 ggr. (14) 

5. 14 fm. 

6. *6 fm, ökn.*, upprepa totalt 2 ggr. (16) 

7. 16 fm. 

8. *7 fm, ökn.*, upprepa totalt 2 ggr. (18) 

9. -16. 18 fm. 

17. *7 fm, min.*, upprepa totalt 2 ggr. (16) 

18. 16 fm. 

19. *6 fm, min.*, upprepa totalt 2 ggr. (14) 

20. 14 fm. 

21. *5 fm, min.*, upprepa totalt 2 ggr. (12) 

22. *4 fm, min.*, upprepa totalt 2 ggr. (10) 

23. *3 fm, min.*, upprepa totalt 2 ggr. (8) 

1 sm. Klipp av garnet men spara en bit för att kunna sy fast senare.  

 

Svans: 
Gör en mr. 

1. 6 fm om mr. Dra åt ordentligt. 

2. *ökn.*, upprepa totalt 6 ggr. (12) 

3. 12 fm. 

4. *min.*, upprepa totalt 6 ggr. (6) 

Stoppa svansen medan du virkar varv 4. 

1 sm. Klipp av garnet men spara en bit för att kunna sy fast senare. 
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Fäste huvud: 
Lägg upp 15 lm. 

1. Börja i 2:a lm från nålen. 14 fm. 1 lm, vänd. 

2. -13. 14 fm. 1 lm, vänd. 

14. 14 fm 1 sm. Klipp av garnet men spara en lång bit för att kunna sy med senare. 

 

 
 

Fäste svans: 
Lägg upp 5 lm. 

1. Börja i 2:a lm från nålen. 4 fm. 1 lm, vänd. 

2. -13. 4 fm. 1 lm, vänd. 

14. 4 fm, 1 sm. Klipp av garnet men spara en bit för att kunna sy med senare. 
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Montering: 
1. Sy fast huvudet i mitten av fästet för huvudet. Använd garnet från huvudet. Fäst tråden. 

2. Sy fast öronen på kaninhuvudet. Fäst trådarna. 

3. Sy fast svansen i mitten av fästet för svansen. Använd garnet från svansen. Fäst tråden. 

4. Ta fästet för huvudet runt ringen/skallran och sy ihop sidorna med varandra. Fäst tråden. 

5. Ta fästet för svansen runt ringen/skallran och sy ihop sidorna med varandra. Fäst tråden. 

 

   

   
 

 

 

 


