Varv 31: 2 fm tills
Klipp av tråden och sy ihop hålet, fäst.
Armar (virka 4 stycken)
Virknål 2.0, virka 2 lm
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6)
Varv 2-7: 1 fm i varje maska
Varv 8: virka ihop genom att virka 1 fm
genom 2 maskor – upprepa 2 ggr, 1
lm, vänd (3)
Varv 9: 3 fm, fortsätt sedan med att
virka fingrarna: 3 lm, virka sedan 2 sm
tillbaka, 1 sm i nästa maska – virka 3
ggr totalt (det ska bli 3 fingrar).
Klipp av tråden och sy fast armarna på
kroppen.

Pantomen
Blandgarn, 50% bomull och 50% akryl.
Till garnet rekommenderas virknål 3.0,
men för att få maskorna tätare använd dig
av virknål 2.5 (stor modell: både garn
rekommendation och virknål 7).
Pantomen virkas i gult garn.
Kroppen
Virknål 2.5, virka 2 lm
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6)
Varv 2: 2 fm i varje maska (12)
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18)
Varv 4: 1 fm i varje maska
Varv 5: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24)
Varv 6: 1 fm i varje maska
Varv 7: 3 fm, 2 fm i nästa maska (30)
Varv 8: 1 fm i varje maska
Varv 9: 4 fm, 2 fm i nästa maska (36)
Varv 10: 5 fm, 2 fm i nästa maska (42)
Varv 11-13: 1 fm i varje maska
Varv 14: 6 fm, 2 fm i nästa maska (48)
Varv 15-24: 1 fm i varje maska
Varv 25: 6 fm, 2 fm i nästa maska (42)
Varv 26: 5 fm, 2 fm tillsammans (36)
Varv 27: 4 fm, 2 fm tills (30)
Varv 28: 3 fm, 2 fm tills (24)
Varv 29: 2 fm, 2 fm tills (18)
Fyll kroppen med vadd.
Varv 30: 1 fm, 2 fm tills (12)

Ben (virka 2 stycken)
Virknål 2.0, virka 2 lm
Varv 1: 7 fm i 2:a lm från nålen (7)
Varv 2: 2 fm i varje maska (17)
Varv 3-6: 1 fm i varje maska
Varv 7: 1 fm i varje maska, 1 lm, vänd
Varv 8: (häl) 1 fm i de första 6
maskorna, 1 lm, vänd
Varv 9: 1 fm i varje maska (15)
Varv 10: 1 fm, 2 fm tills (10)
Varv 11-15: 1 fm i varje maska
Stoppa fötterna och benen med vadd,
stoppa samtidigt i en piprensare (var
noga med att vika in ändarna så att
inte kanterna blir vassa). Klipp av
tråden och sy fast benen på kroppen.
Returmärke på magen
Virknål 2.5, virka 2 lm i ljusgult garn
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6)
Varv 2: 2 fm i varje maska (12)
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18)
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24)
Varv 6: 3 fm, 2 fm i nästa maska (30)
Brodera en gul pil och en blå pil.
Armband med elektromagnet (virka
2 stycken)
Virknål 2.5, virka 7 lm i blått garn
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, 1 lm
vänd,
Varv 2-9: 1 fm i varje maska, 1 lm vänd
Vik ihop dem och sy en söm längs med
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så det blir ett armband. Brodera en grå
knapp på armbanden.
Mask
Virknål 2.5, virka 26 lm i blått garn
Varv 1: 1 fm i varje maska, 1 lm vänd
Varv 2: 1 fm i de första 8 maskorna,
virka 13 lm, hoppa över 3 fm (stick ner
nålen i den 4e fm), virka 1 fm i nästa 2
fm, virka 13 lm, hoppa över 3 fm,
fortsätt med 1 fm i sista 8 maskorna, 1
lm, vänd
Varv 3-6:1 fm i nästa 8:a maskor, vänd
Varv 7: virka 8 fm runt lopen, virka
samman ”ögonen” sedan 8 fm runt
lopen
Varv 8-11: 1 fm i nästa 8:a maskor.
Sätt fast två snöre så masken kan
knytas fast på Pantomen.
Ögon (virka 2 stycken)
Virknål 2.5, virka 2 lm i svart garn
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till
blått garn (6)
Varv 2: 1 fm i varje maska, byt till vitt
garn
Varv 3: virkas i bakre maskbågen, 2 fm
i varje maska (12), klipp av tråden,
men spara en bit för att sy fast ögonen
med, brodera en vit pupill på ögat.
Sy fast ögonen, brodera därefter en
mun med svart och rött garn till tungan.
Hitta en passande pantflaska eller
pantburk till Pantomen.

LYCKA TILL!
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