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Välkommen till del 5 av giraffen Otis CAL! I denna 

del går vi igenom giraffens ansikte, nos, broderier, 

öron, ögon (valfria) samt horn.   

Bildhandledning för denna del som täcker 

broderingen på nosen finns att tillgå (på bloggen), 

eller så kan du använda den fullständiga 

videohandledningen istället! 

 

Veckans blogpost för denna del: 

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-

otis-giraffe-cal-part-5  

 

Giraffnos .............................................................. 2 
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Se videohandledning här .....................................  
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Se videohandledning här .....................................  
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Se videohandledning här .....................................  

 Giraffhorn  .......................................................... 4 

Skriftliga instruktioner......................................... 4 
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Gör 1. 

(Se tipsrutan på hur du kan markera maskorna, så det är lättare att 
brodera sedan!) 

Giraffens nos görs i varv på varv från mitten och utåt. Senare broderas 

näsborrar och mun – en bildserie visar hur. Vänd inte vid varvbyten.  

*Sidan vänd mot dig = AS. 

*Använd HC.  

Varv 1: 6 fm runt en magisk ring (6 m). 

Varv 2: 2 fm  i varje m varvet ut (12 m). 

Varv 3: [1 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger (18 m). 

Varv 4: 1 fm, [2 fm i nästa m, 2 fm] 5 gånger, 2 fm i 

nästa m, 1 fm (24 m). 

Varv 5-8: 24 fm – 4 varv (24 m). 

Varv 9: [1 fm, 2 fm i nästa m] 12 gånger, slut med sm i första m i varvet, ta av garnet, fäst (spara en lång ände 

traditionell) (36 m). 

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. 

Du har tillgång till obegränsad mönster-
support! Om du har någon fråga, eller behöver 

hjälp med mönstret,  via min 

websidas formulär. Jag hjälper dig gärna, och 
svarar så fort jag kan! 

Varv 2-4 – TIPS: Delar som broderas senare! 

 Varv 2: #5-6 (höger näsborre) + #11-12 (vänster). 

 Varv 4: #1-7 (mun). 

  

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
https://youtu.be/wjQQUmwOxD0
https://youtu.be/KByiBqCWJAA
https://youtu.be/3tfpW27HTYQ
https://youtu.be/RM1rkl81p4Y
http://www.rebeckahstreasures.com/
http://www.rebeckahstreasures.com/contact-me.html
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Använd följande beskrivande steg och bildillustration som vägledning… Kanske vill du göra dina näsborrar på 

eget vis, tänk bara på att maskor #22-29 och maskor #4-10 är övre resp nedre delen av nosen. 

Steg 1: Trä en lång tråd av AC på en stoppnål – gör en knut av ändarna tills. 

Steg 2: Stick in nålen mellan två maskor nära nosens mitt på varv 2 eller 3 från insidan (AS) och ut (RS). 

Steg 3: För tillbaka nålen genom två maskor nedanför den du just kommit ut från (#5 i varv 2), och fäst garnet 

genom att sticka nålen genom ändarna innanför knuten. Dra åt ordentligt. 

Steg 4: Stick återigen in nålen genom det första hålet och kom tillbaka genom det andra hålet, upprepa ett par 

gånger. På andra eller tredje gången, stick tillbaka nålen mellan två maskor nedanför och till höger om det 

första hålet, bredvid det andra hålet. Sy några varv genom första och tredje hålet några gånger. Första 

näsborren är klar.  

Steg 5: För att börja med den andra näsborren, stick in nålen i maska #11 i varv 2 (det är det 4:e mellanrummet) 

från insidan (AS).  

Steg 6: Sy tillbaka mellan två maskor nedanför det hål du just kommit ut igenom, och sy några varv genom 

dessa två hål ett par gånger, på samma sätt som du gjorde den första näsborren.  

Steg 7: Sy tillbaka genom det fjärde hålet och sedan mellan de två maskor till vänster, bredvid det första hålet. 

Sy några varv genom det fjärde och sjätte hålet, lika många gånger som tidigare. Andra näsborren är färdig. 

 

Munnen är en fortsättning på arbetet med näsborrarna… 

Steg 1: Stick ut nålen mellan två maskor nedanför det femte näsborrehålet (eller m #12 i varv 2). 

Steg 2: Från utsidan (RS), för nålen över till andra sidan och stick ner nålen mellan två maskor nedanför det 

andra näsborrehålet.  

Steg 3: För ut nålen mellan två maskor i mitten av munnen, så att nålen kommer ut ovanför leendet. Stick in 

nålen under leendet, i samma hål för att fästa leendet. *Detta är valfritt. 

Steg 4: Slutligen, fäst garnet ordentligt genom att linda garnet runt de lösa trådarna närmast på AS. Gör en 

dubbelknut och klipp av garnet. 

Nosen stoppas senare. Lägg åt sidan och fortsätt med Giraffens öron nedan…  

 

Gör 2. 

Giraffens öron görs i vridna varv på varv från mitten och utåt. *Udda varv = RS. 

**Använd HC. 

Varv 1: 6 fm runt en magisk ring, 1 fm, vänd (6 m). 

Varv 2: 2 spegelvirkade fm i nästa m varvet ut, 1 lm, vänd (12 m). *Spegelfm i jämna varv 

för att skapa en tydlig RS. 

Varv 3: 2 fm i första m, 2 fm, 2 fm i nästa m, 4 fm, 2 fm i nästa m, 2 fm, 2 fm i nästa m, 1 

lm, vänd (16 m). 

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
https://www.youtube.com/watch?v=7Xwgcxh7FAU
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Varv 4: spegelvirka alla m i detta varv → 4 fm, *2 fm i nästa m, 1 fm, 2 fm i nästa m,** 2 fm, upprepa från * till 

**, 4 fm, 1 lm, ta av garnet, fäst (spara en lång ände traditionell) (20 m). 

Lägg åt sidan och fortsätt med Giraffens ögon eller Giraffens horn nedan…  

 

Gör 2, ELLER HOPPA ÖVER denna beskrivning om din giraff kommer att 
få säkerhetsögon. 

Giraffens ögon görs i varv på varv från mitten och utåt. Vänd inte 

vid varvbyten.  *Sidan vänd mot dig = RS. 

*Börja med svart. 

Varv 1: (1 fm, 2 hst, 1 fm) runt en magisk ring, slut med sm i varvets första m, fäst och ta av garnet (4 m). 

Varv 2: Gör en löpknut i ÖGONFÄRG & med RS mot dig → med fm fäst i samma m som den avslutande sm 

gjordes på sista varvet, 1 fm i samma m, 2 hst i var och en följande 2 m, 2 fm i sista m (8 m). 

Varv 3: 2 fm i nästa m, 2 fm, 2 hst i var och av följande 2 m, 2 fm, 2 fm i nästa m, slut med sm i varvets första m, 

fäst och ta av garnet (med en lång ände – traditionell) (12 m). 

Notera: Början på ändarna kommer att användas senare för att fylla ögonen. Lägg åt sidan och fortsätt med 

Giraffens horn nedan... 

 

Gör 2. 

Giraffens horn görs i varv på varv från toppen och neråt. Vänd inte vid varvbyten.  

*Sidan vänd mot dig = AS. 

*Börja med AF. 

Varv 1: 4 fm runt en magisk ring (4 m). 

Varv 2: 2 fm i varje m varvet ut (8 m). 

Varv 3: 2 fm i varje m varvet ut (16 m). 

Varv 4-7: 16 fm – 4 varv (16 m). 

Varv 8: 2fmtills i BMB x 4 – byt till HF på den sista 2fmtills, 8 fm (12 m). 

Varv 9-15: 12 fm – 7 varv, slut med sm i varvets första m, fäst och ta av garnet (med en lång ände – traditionell) 
(12 m). 

Fyll hornen. Lägg åt sidan och fortsätt med Giraffhuvudet – kommer i del 6! 

 

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. 

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/crocheting-treasures-communities-groups
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/

