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Välkommen till del 3 av giraffen Otis CAL! I denna
del kommer vi att göra alla giraffens lemmar såsom
armar, ben och svans.
Du har möjligheten att fästa fläckarna samtidigt som
du virkar armar och ben ELLER så kan du sy på dem
senare – DET ÄR DITT VAL.
Bildhandledning för hur du fäster håret till svansen
finns att tillgå (på bloggen).
ELLER så kan du använda dig av den
FULLSTÄNDIGA videohandledningen som täcker
alla lemmar.
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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!

Se videohandledning här .....................................

Veckans blogpost för denna del:
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumiotis-giraffe-cal-part-3

Gör 2.
Giraffens arm virkas i varv på varv nerifrån och upp, med början på handen. Vänd
inte vid varvbyten. *Sidan vänd mot dig = AS.
*Börja med AF.
Varv 1: 6 fm runt en magisk ring (6 m).
Varv 2: 2 fm i varje m varvet runt (12 m).
Varv 3: [1 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger (18 m).
Varv 4: [2 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger (24 m).
Varv 5-8: 24 fm – 4 varv (24 m).
Varv 9: 2fmtills x 6, 12 fm (18 m).
Varv 10: 2fmtills x 6 – byt till HF på den sista 2fmtills, 6 fm (12 m).

Om du vill kan du börja fylla armen här och fortsätta efterhand du
virkar…
Från varv 11 på armen, följ önskad metod TRADITIONELL eller FÄST-LÄNGS-MED-VÄGEN.
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Varv 11-20: 12 fm – 10 varv, slut med sm i sista varvets första m, ta av garnet och fäst tråden, spara en lång
ände (12 m).

Du kan sy fast fläckarna nu eller senare, vilket som. Om du syr fast dem nu, använd den långa änden och sy
fast varje fläck med kaststygn där du vill ha dem.
Fyll klart armarna. Lägg åt sidan och gå vidare med Giraffbenen nedan...

Ha en liten + en stor fläck per arm beredd. *Arbeta BARA i armmaskorna om inte annat anges. Kom ihåg att
du arbetar genom två lager maskor samtidigt, när du virkar fast fläcken på armen. Virknålen går först igenom
maskan på armen, sedan genom fläckens maska, OCH när båda maskorna är på virknålen gör man klart den
fasta maskan. På det viset virkas fläck och arm ihop.
Varv 11: 12 fm (12 m).
Varv 12: 10 fm, 2 fm fäst en liten fläck (12 m).
Varv 13: 9 fm, 1 fm ihop med fläcken, 2 fm (12 m).
Varv 14: 1 fm ihop med fläcken, 4 fm, 3 fm fäst en stor fläck, 1 fm, 1 fm ihop med fläcken, 2 fm (12 m).
Varv 15: 1 fm ihop med fläcken, [3 fm, 1 fm ihop med fläcken] 2 gånger, 1 fm, 2 fm fäst lilla fläckens rest m (12
m).
Varv 16-17: 4 fm, 1 fm ihop med fläcken, 3 fm, 1 fm ihop med fläcken, 3 fm – 2 varv (12 m).
Varv 18: 5 fm, 3 fm fäst rest stora fläckens m, 4 fm (12 m).
Varv 19-20: 12 fm – 2 Varv, slut med sm i sista varvets första m, ta av och fäst garnet (12 m).

Fyll klart armarna. Lägg åt sidan och gå vidare med Giraffbenen nedan...

Gör 2.
Giraffens ben virkas i varv på varv nerifrån och upp, med början på foten.
Vänd inte vid varvbyten. *Sidan vänd mot dig = AS.
*Börja med AF.
Varv 1: 6 fm runt en magisk ring (6 m).
Varv 2: 2 fm i varje m varvet runt (12 m).
Varv 3: [1 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger (18 m).
Varv 4: [2 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger (24 m).
Varv 5: [3 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger (30 m).
Varv 6: [4 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger (36 m).
Varv 7-12: 36 fm – 6 varv (36 m).
Varv 13: 2fmtills x 8, 20 fm (28 m).
Varv 14: 2fmtills x 10 – byt till HF på sista 2fmtills, 8 fm (18 m).
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Om du vill kan du börja fylla benet här och fortsätta efterhand du virkar...
Från varv 15 på benet, följ önskad metod TRADITIONELL eller FÄST-LÄNGS-MED-VÄGEN.

Varv 15-30: 18 fm – 16 varv, slut med sm i sista varvets första m, ta av garnet och fäst tråden, spara en lång
ände (18 m).

Du kan sy fast fläckarna nu eller senare, vilket som. Om du syr fast dem nu, använd den långa änden och sy
fast varje fläck med kaststygn där du vill ha dem..
Fyll klart benen. Lägg åt sidan och gå vidare med Giraffsvansen nedan...

Ha två små + två stora fläckar per ben beredd. *Arbeta BARA i benmaskorna om inte annat anges. Kom ihåg
att virknålen går först igenom maskan på benet, sedan genom fläckens maska.
Varv 15: 10 fm, 3 fm fäst en stor fläck, 5 fm (18 m).
Varv 16-17: 9 fm, 1 fm ihop med fläcken, 3 fm, 1 fm ihop med fläcken, 4 fm – 2 varv (18 m).
Varv 18: 3 fm fäst en stor fläck, 6 fm, 1 fm ihop med fläcken, [3 fm, 1 fm ihop med fläcken] 2 gånger (18 m).
Varv 19: 3 fm, 1 fm ihop med fläcken, 7 fm, 3 fm ihop med rest stor fläcks m, 3 fm, 1 fm ihop med fläck (18 m).
Varv 20: 3 fm, 1 fm ihop med fläcken, 13 fm, 1 fm ihop med fläcken (18 m).
Varv 21: 3 fm, 1 fm ihop med fläcken, 14 fm (18 m).
Varv 22: 3 fm ihop med rest stor fläcks m, 3 fm, 2 fm fäst en liten fläck, 10 fm (18 m).
Varv 23-24: 5 fm, 1 fm ihop med fläcken, 2 fm, 1 fm ihop med fläcken, 9 fm – 2 varv 12 (18 m).
Varv 25: 6 fm, 2 fm ihop med rest liten fläcks m, 5 fm, 2 fm fäst en liten fläck, 3 fm (18 m).
Varv 26-27: 12 fm, 1 fm ihop med fläcken, 2 fm, 1 fm ihop med fläcken, 2 fm – 2 varv (18 m).
Varv 28: 13 fm, 2 fm ihop med rest liten fläcks m, 3 fm (18 m).
Varv 29-30: 18 fm – 2 varv, slut med sm i sista varvets första m, ta av och fäst garnet (18 sts).

Fyll klart benen. Lägg åt sidan och gå vidare med Giraffsvansen nedan...

Gör en i HC.
Giraffens svans virkas i varv på varv nerifrån och upp. Vänd inte vid varvbyten. *Sidan vänd mot dig = AS.
Varv 1: 4 fm runt en magisk ring (4 m).
Varv 2-7: 4 fm – 6 varv, slut med sm i sista varvets första m, ta av garnet och fäst (med en lång ände – traditionell)
(4 m).

Till håret: Klipp 8-12 trådar, cirka 8-13 cm långa, i AF. Använd kortare trådar ifall du använder ett tunnare garn
eller längre trådar om du använder det mediumtjocka garnet. Använd fler trådar för en tjockare svans, eller färre
trådar för en tunnare svans.
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Med ryakroks-teknik, fäst trådarna tills den är så tjock som du vill ha den. Klipp för att få den jämn.

Steg 1: Börja i första varvet, för in virknålen i maskor uppifrån och ned.
Steg 2: Vik tråden på hälften. Dra ögla en bit genom maskan.
Steg 3: Fånga upp båda ändarna av tråden och dra dem genom öglan.
Steg 4: Upprepa runt nederdelens två varv på svansen, tills den är så tjock som du vill ha den.

Lägg åt sidan och fortsätt med Giraffens kropp – kommer i del 4!

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.
Bilderna är virkade och designade av Rebeckah Ferger. Tested for accuracy by my testers Debra C.,
Margie E., Ramona K., Sharon E., Sue B., Wendy B. och flera personer ifrån Facebook gruppen CAL
– Crochet A Long , tekniskt editerade av Theresa P. Tack så oerhört mycket!!!
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