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Välkommen till del 2 av giraffen Otis! I denna del
kommer vi att gå igenom giraffens fläckar.
På min blogg hittar du en bildhandledning för denna
del där du ser hur du fäster fläckarna till kroppen, då
kan du få en bättre bild av hur det fungerar.

Girafffläckar ......................................................... 2

Det finns även en videohandledning där du ser hur
fläckarna fäst till kroppen i del 3, 4 och 6.

Videohandledning hittar du här ............................

Det finns även en videohandledning för hur
fläckarna ska virkas!
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!

Skriftliga instruktioner......................................... 2
Join-As-You-Go instruktioner ............................ 3
Skriftliga instruktioner och referensguide för del
3, 4 & 6 .............................................................. 3

Titta in på min blogg för denna del av CALen:
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumiotis-giraffe-cal-part-2

För att minska mängden sömnad på slutet, virkas giraffens fläckar först. Det här överensstämmer när du följer
alternativ 2 – fäst-längs-med-vägen. Om du följer det traditionella alternativet, kanske du föredrar att vänta med
att virka fläckarna. Den här delen förklarar också hur man fäster fläckarna medan du virkar.
Giraffläckar – virkbeskrivning:
Det finns två storlekar på fläckar – SMÅ OCH STORA. Båda virkas i fortlöpande
varv. *Sidan vänd mot dig= AS.
Virka 19 STORA fläckar – 1 per arm, 2 per ben, 9 till kroppen & 4 till huvudet.
Virka 16 SMÅ fläckar – 1 per arm, 2 per ben, 7 till kroppen & 3 till huvudet.
*Notera: Om du syr fast fläckarna vid senare tillfälle, kanske du vill skapa egna fläckformer och/eller
byta antal fläckar till din giraff.
*Använd AF.
Varv 1: 4 fm (små) eller 6 (stora) runt en magisk ring (4 eller 6 m).
Varv 2: 2 fm i varje m varvet ut, slut med sm i varvets första m, fäst garnet (med en lång ände – traditionell)
(8 eller 12 m).

Man behöver inte fästa garnändarna, eftersom dessa används antingen till att sy fast fläcken på en kroppsdel,
eller så kan du bara gömma dem i respektive kroppsdel när du fäster dem..
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Istället för att ha separat bildinstruktion och beskrivning för båda sätten att fästa fläckarna på, visas hur en stor
fläck fästs en gång tillsammans med beskrivningen, eftersom det är lika för båda storlekarna.
Den lilla fläcken fästs under 4 varv – 2 fläckmaskor fästs per varv. Den stora fläcken fäst dock under 5 varv – 3
fläckmaskor fästs under det första och sista varvet och 2 fläckmaskor fästs under övriga varv.
Steg 1: Håll fläcken upp och ner, RS mot RS baktill på den kroppsdel du arbetar med.
Steg 2: Stick först in virknålen i nästa m på den kroppsdel du jobbar med OCH för sedan in virknålen i

första/valfri m på den stora eller lilla fläcken. Två maskor ska nu finnas på virknålen → gör en fm här för
att foga tills båda maskorna.
Steg 3: Dra in fläckens garnändar i kroppsdelen före nästa sammanfogande m.
Steg 4: Stick in virknålen i nästa m på den aktuella kroppsdelen OCH i nästa fläckmaska. Två maskor finns på
virknålen nu → gör en fm här för att foga tills båda m. (Liten fläck – HOPPA till Steg 6)
Steg 5: Upprepa Steg 4 med nästa par m. (BARA stora fläckar)
Steg 6: Lyft fläcken uppåt, så att fläckens AS är vänd mot dig och tryckt mot kroppsdelens RS – första varvet

av fläckfästandet är klart.
Steg 7: När du kommer till maskan precis ovanför den första hopfogande maskan, för in virknålen i aktuell

kroppsdels nästa m OCH i den närmaste lediga fläckmaskan. Två maskor finns nu på virknålen → gör en
fm här för att foga tills båda maskorna.
Steg 8: 3 fm (stor fläck) ELLER 2 fm (liten fläck) enbart i den aktuella kroppsdelen.
Steg 9: För in virknålen i nästa maska på den aktuella kroppsdelen OCH i närmast tillgängliga fläckmaska. Två

maskor finns nu på virknålen → gör en fm här för att foga tills båda maskorna – nästa varv av
fläckfästandet är klart.
Steg 10: Upprepa Steg 7-9 med nästa TVÅ (stor fläck) ELLER ETT (liten fläck) fästningsvarv.
Steg 11: När du kommer till den maskan precis ovanför den första hopfogande maskan, för in virknålen i aktuell

kroppsdels nästa maska OCH i den närmaste lediga fläckmaskan. Två maskor finns nu på virknålen → gör
en fm här för att foga tills båda maskorna. (Liten fläck – HOPPA till Steg 13)
Steg 12: För in virknålen i nästa maska på den aktuella kroppsdelen OCH i nästa maska på fläcken. Två maskor
finns nu på virknålen → gör en fm här för att foga tills båda maskorna. (BARA stora fläckar)
Steg 13: Upprepa Steg 12 för att foga ihop sista fläckmaskan till den aktuella kroppsdelen – fläck fastsatt.

I mönstret kommer i fortsättningen användas en kort, färgkodad förkortning för dessa steg, som gör det enklare
att fästa fläckarna längs med vägen. Det kan finnas en liten variation i dessa uttryck, beroende på ifall
fläckfästandet sker där det finns en ökning eller minskning. Tänk på det när du arbetar!
Steg 1-6 = 3 fm fäst en stor fläck; ELLER = 2 fm fäst en liten fläck.

|

Steg 7 eller 9 = 1 fm fäst i fläck.

Steg 11-13 = 3 fm fäst återstående stor fläcks maskor; ELLER = 2 fm fäst återstående liten fläcks maskor.

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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