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Det här virkmönstret och bifogade foton är upphovsskyddade av Rebeckah Ferger på www.rebeckahstreasures.com. De här
beskrivningarna är endast för personligt bruk. Ingen del av denna PDF-fil får kopieras eller delas på något sätt. Om du säljer det
du skapat av detta mönster, var god tillskriv “Rebeckah Ferger” eller “Rebeckah’s Treasures” som designer, och se till att länka
till ovanstående web-sida, så att andra kan hitta mönstret också. ©All Rights Reserved, 2017.

Det här amigurumimönstret innehåller en skriven
beskrivning för att virka en söt liten giraff i tunnare
bomullsgarn, eller en större giraff av tjockare garn.
Du kan välja om du vill fästa fläckar, lemmar (armar,
ben, svans) och ansiktsdelar (ögon, öron, horn och nos)
medan du virkar kroppen och huvudet, ELLER att sy
fast dem senare. (Se noter i mönster)
Att fästa samtidigt som du virkar sparar tid och är
mycket lättare än vad det ser ut. Bildhandledning (på
bloggen) samt videoinstruktioner är inkluderade för
att illustrera hur du ska fästa fläckarna samtidigt som
du virkar
Det finns tipsrutor med instruktioner på hur du ska
placera fläckarna ifall du föredrar det. Ifall du väljer
att sy fast fläckarna i efterhand väljer du den
traditionella metoden, eller den rekommenderade
versionen om du vill fästa-längs-med-vägen.
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 TVÅ valfria färger i VALFRITT garn – ungefär
180 m i lite tunnare bomullsgarn (12/3),
– eller dubbla mängden om man använder
mediumtjockt (4: Medium) garn:
 cirka 100 m i gult
 cirka 80 m i orange eller brunt
 restgarn i svart + ögonfärg ELLER
säkerhetsögon
 1,50 mm virknål till det tunnare garnet ELLER
3,75 mm virknål till det tjockare garnet ELLER
VALFRI virknål som ger dig täta maskor med
det valda garnet.
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Besök blogposten om denna design här:
Du har tillgång till obegränsad mönstersupport! Om du har någon fråga, eller behöver
hjälp med mönstret,
via min
websidas formulär. Jag hjälper dig gärna, och
svarar så fort jag kan!
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 *…** – upprepa mönster mellan asterisker en
gång eller enligt direktiv ~ direktiven är
markerade för enkel repetition.

 (…) – virka ALLA maskor mellan parenteser i
det utrymme eller den maska som anges.
 […] – virka maskor mellan hakparenteser så
många gånger som anges.
 AF – alternativ färg
 tillg – tillgänglig
 BMB – bakre maskbåge
 lm – luftmaska
 forts – fortsätt
 2>3 – minska
 hst – halvstolpe – 1 omslag
 2i1 – öka
 HF – huvudfärg
 rest – resterande
 rep – repetera
 v – varv
 RS – rätsida
 fm – fast maska
 2fmtills – 2 fasta maskor tillsammans *1 (Se noter i
mönster)







hö – hoppa över
sm – smygmaska
m – maska/maskor
tills – tillsammans
AS – avigsida

Garnets virkfasthet är inte viktigt för detta mönster.
Du behöver bara använda den storlek på virknål som
ger täta maskor med det garn du har valt att
använda.

Mönstret igenom finns det delade förklaringar i två
alternativ. TRADITIONELL innebär att delarna sys
fast senare. FÄST-LÄNGS-MED-VÄGEN innebär
att de mindre kroppsdelarna/fläckarna fästs till
kroppen samtidigt som de virkas. Följ valfritt
alternativ som passar dig och din skicklighet bäst.
Du bör vara van att virka grundläggande maskor (lm,
sm, fm, hst), i rader, varv, göra en magisk ring och
virka i bakre maskbågen, samt hur man ökar
respektive minskar maskor.
Antalet maskor som ska virkas, virkas en i varje av
förra varvets maskor. Ibland visar antalet hur många
maskor som ska ökas (2i1, övers anm) och dessa
görs i en och samma maska eller mellan två maskor,
enligt beskrivning.
Speciella tekniker som används är osynlig
minskning (se notering *1) och spegelvirkning (se notering *2).

Tunnare garn ger en 18cm hög giraff (1,50 mm virknål
rekommenderad).
Mediumtjockt garn ger en 38cm hög giraff (3,75 mm
virknål rekommenderad).

*OBS: Dessa giraffmått är ungefärliga. Din giraffs
storlek kan variera beroende av garntjocklek, virknål
och spänning. Justera något av detta för att få
önskad storlek.

*1 Minskning eller tills (2fmtills) m virkas bäst genom
att använda den osynliga minsknings-tekniken, där
du antingen bara virkar i den främre eller bakre
maskbågen, som om det är två öglor på en maska. I
det här mönstret är det ALLTID de bakre
maskbågarna. Om du inte känner till denna teknik, se
min förklarande video här…
*2 Spegelvirkning används för att ge öronen ett
jämnare utseende och en tydlig RS. Spegelvirkning
görs genom att sticka in virknålen från baksidan av
maskan till framsidan, snarare än från framsidan till
baksidan som vanliga maskor görs.
Om du inte känner till denna teknik, se Sad Days
Crochet’s förklarande video här…
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Sidan vänd mot dig = AS för alla kroppsdelar förutom ögonen (RS mot dig) och öron (udda varv = RS).
Virka i löpande varv och vänd inte i slutet av dem, om inte annat anges.
HF som används här är gult. AF som används här är orange. Använd vilka två färger från regnbågen du föredrar.
Armarna, benen och hornen börjar alla med AF och byts sedan till HF på den sista 2fmtills.
Det kan vara enklare att stoppa giraffens delar lite efter hand som de virkas. Annars, stoppa delarna på slutet,
och kom ihåg att fylla dem hårdare än vad du tror är nödvändigt, för fyllningen trycks ihop med tiden.
När en lång avslutande tråd föreslås, bara fäst och klipp av den där det tunnare garnet når sidan av din handflata,
eller dubbla längden om du använder det tjockare garnet istället. *Du kan göra dem lite längre om du vill.
Du bör vara bekant med att sy fast virkade delar med kaststygn och löpstygn.
Ytterligare noteringar finns med nedan vid behov …

Svårighetsnivån för detta alternativ räknas som LÄTT eftersom endast grundläggande maskor och tekniker
används.
Om du är nybörjare på virkning och fortfarande lär dig de grundläggande maskorna, eller om du föredrar att
arbeta på ett traditionellt sätt, så rekommenderar jag alternativ 1. Det här alternativet är som alla andra
amigurumimönster som görs.
För kroppen och huvudet hittar du speciella TIPSRUTOR bredvid beskrivningarna. Dessa används för att visa
var man placerar lemmar och ansiktsdelar, för att göra det enkelt att sy fast dem på rätt ställe senare.

Svårighetsnivån för detta alternativ räknas som MEDEL eftersom fästa-längs-med-vägen-tekniken används.
Om du är van vid grundläggande maskor och vill undvika att behöva sy fast alla delarna på slutet, så uppmuntrar
jag dig till att pröva alternativ 2 – du kommer bli så glad för det!
I detta alternativ, är det bra om du känner till en extra speciell teknik, att virka genom två eller tre lager.
När du virkar fast respektive del (fläckar, lemmar, ansiktsdelar) på kroppen eller huvudet, för alltid in virknålen i
kroppen eller huvudmaskan först, SEDAN in i respektive kroppsdel.
När det står “skapar en 2i1ökning” eller “skapar en 2>3 minskning” på slutet av en mönsterdel, betyder det
att en ökning eller minskning var gjord på den aktuella kroppsdelen. Dessa uttryck används när kroppsdelens
ökning eller minskning möter en annan kroppsdel eller fläcks fästpunkt.
När det gäller en ökning, virka i samma kroppsdels maska igen, antingen när den virkas ihop med en annan
kroppsdel, eller efter den redan har fästs ihop med en kroppsdel eller fläck.
När det gäller en minskning, virka en osynlig 2fmtills på den kroppsdelen när den fästs med en fläck eller annan
kroppsdel. Det innebär att du sätter den bmb på nästa 2 kroppsdelar på virknålen FÖRST.
Till kroppen och huvudet finns speciella TIPSRUTOR före början på sammasättningens varv, där lemmar och
ansiktsdelar ska göras. Var god läs dem, då de innehåller viktig värdefull information som hjälper dig!

Dela dina framsteg med oss! Hashtag #OtisGiraffeCAL, Tag @beckastreasures på Instagram eller Twitter;
gå med I en av mina grupper på Facebook , Ravelry eller Google+, Crocheting Treasures eller GÅ MED i
Facebook gruppen CAL – Crochet A Long .
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