Pandasnuttis
Design: Titti Stenke @diwybytitti

Mönster för privat bruk. Om du vill använda dig av mönstret i andra sammanhang såsom
kurser, försäljning etc är du välkommen att kontakta mig på: www.virrkpannan.gmail.com

Garn: Concept cotton-alpacka by Katia, 5 nystan (3 vita och 2 svarta)
Alternativa garn:
Svarta fåret Tilda 3+2 nystan
Katia merino baby 3+2 nystan
Virknål: 3,5 till filten och 2,5 till pandan
Valfri fyllning till pandan
Mått filt: 41x41 cm
Huvudomfång panda: 18,5 cm
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Filt:
•
•
•

•

Lägg med svart garn och virknål 3,5 löst upp 94 lm
Börja virka i den 2:a lm från nålen. *1 fm och 2 st i samma m, hoppa över 2 lm*
upprepa varvet ut. I den sista lm på varvet virkas endast 1 fm. Vänd.
1lm (vändmaska, räknas inte som en maska) virka 1 fm och två st i den första fm,
hoppa över 2 m, *1 fm och 2 st i nästa m, hoppa över 2 maskor*, upprepa ** och
avsluta med 1 fm i den sista maskan på varvet.
Fortsätt virka fram och tillbaka enligt punkt 2 och 3.

Virka totalt: 3 v svart, 8 varv vitt, 2 varv svart, 4 varv vitt, 2 varv svart, 8 varv vitt, 14 v
svart, 8 varv vitt, 2 varv svart, 4 varv vitt, 2 varv svart, 8 varv vitt, 3 varv svart.

Pandahuvud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lägg med virknål nr 2,5 och vitt garn upp 2lm, virka 6 fm i den 2:a lm från nålen.
(alternativt 6 fm i en magisk ring)
2 fm i varje maska = 12 m
*1 fm i den första m, 2 fm i nästa m*, upprepa ** varvet ut = 18 m
*1 fm i vardera av de första 2 m, 2 fm i nästa m*, upprepa ** varvet ut = 24 m
*1 fm i vardera av de första 3 m, 2 fm i nästa m*, upprepa ** varvet ut = 30 m
*1 fm i vardera av de första 4 m, 2 fm i nästa m*, upprepa ** varvet ut = 36 m
*1 fm i vardera av de första 5 m, 2 fm i nästa m*, upprepa ** varvet ut = 42 m
*1 fm i vardera av de första 6 m, 2 fm i nästa m*, upprepa ** varvet ut =48 m
2 varv fm utan ökning

På följande varv kommer vi att göra lite färgbyten för pandans ögon, låt trådarna löpa på
baksidan, klipp inte av mellan färgbytena. Byt färg i sista genomdraget innan den maska som
ska byta färg. På sista varvet med färgbyte görs även ett hål där nosen senare ska virkas.
Genom detta hål kan du fylla huvudet senare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17 fm med vit, 2 fm med svart, 10 fm med vit, 2 fm med svart, 17 fm med vit
16 fm med vit, 3 fm med svart, 10 fm med vit, 3 fm med svart, 16 fm med vit
15 fm med vit, 4 fm med svart, 10 fm med vit, 4 fm med svart, 15 fm med vit
15 fm med vit, 4 fm med svart, 10 fm med vit, 4 fm med svart, 15 fm med vit
16 fm med vit, 3 fm med svart, 10 fm med vit, 3 fm med svart, 16 fm med vit
17 fm med vit, 2 fm med svart, 1 fm med vit, 8lm, hoppa över 8 m, 1 fm med vit, 2 fm
med svart, 17 fm med vit
2 varv fm med vit
*1 fm i vardera av de första 6 m, 2 fm tillsammans*, upprepa ** varvet ut = 42 m
*1 fm i vardera av de första 5 m, 2 fm tillsamman*, upprepa ** varvet ut = 36 m
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•
•
•
•
•

*1 fm i vardera av de första 4 m, 2 fm tillsammans*, upprepa ** varvet ut = 30 m
*1 fm i vardera av de första 3 m, 2 fm tillsammans*, upprepa ** varvet ut = 24 m
*1 fm i vardera av de första 2 m, 2 fm tillsammans*, upprepa ** varvet ut = 18 m
*1 fm i den 1:a m, 2 fm tillsammans*, upprepa ** varvet ut = 12 m
*2 fm tillsammans*, upprepa ** varvet ut = 6m

Spara en tillräckligt lång bit av tråden som du kan fästa huvudet med senare.

Nos
Fyll pandahuvudet väl, nosen virkas i hålet på huvudet och kommer att bestå av 18 maskor. 8
m uppe, 8 m nere och 1m i vardera sida.
•
•
•
•
•

Börja virka nere till höger. 1 fm i vardera av de 8 m, gör 1 fm i sidan av hålet, 8 fm på
ovansidan och 1fm i nästa sida.
Virka 2 till varv med fm
*1 fm i den första m, 2 fm tillsammans*, upprepa ** varvet ut.
*2 fm tillsammans*, upprepa ** varvet ut.
Fäst tråden och brodera nosen tätt med svart garn enligt bild. Börja med att brodera en
upp och ned vänd triangel, jämna till ovansidan med ett stygn tvärsöver, brodera
sedan munnen. Jag fäster tråden på undersidan av huvudet där det kommer att täckas
av filten senare.

Armar (2st)
•
•
•
•
•
•

Lägg med virknål nr 2,5 och svart garn upp 2lm, virka 5 fm i den 2:a lm från nålen
(alt. 5 fm i en magisk ring)
2 fm i varje m, = 10 m
*1 fm i den första m, 2 fm i nästa m*, upprepa ** varvet ut = 15 m
2 varv fm utan ökning
*1 fm, 2 fm tillsammans*, upprepa ** varvet ut = 10 m
11 varv fm
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Öron (2st)
•
•
•

Lägg med virknål 2,5 och svart garn upp 2 lm och virka 6 fm i den 2:a lm från nålen,
(alt 6 fm i en magisk ring)
2 fm i varje m = 12 m
3 varv fm utan ökning

Montering
Sy fast armarna på undersidan av pandahuvudet. Sy på öronen. Vik ihop pandans armar om
ena hörnet av filten och sy fast filten. Jag syr med svart tråd fram och tillbaka genom både
filten och armarna. Syr även något stygn genom undersidan av huvudet. Sedan syr jag fast
filten mot kinden med den vita tråden som är kvar i nedre ändan av huvudet.
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