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Allmänt om mönstret: 
Detta mönster får ej säljas, kopieras eller på annat sätt spridas vidare utan upphovsmannens 
godkännande. Det är inte heller tillåtet att tillverka möss efter detta mönster till försäljning. Du får 
däremot såklart göra hur många möss du vill att ge bort till nära och kära! 
Får du problem med mönstret är det bara till att höra av sig så försöker vi lösa det tillsammans. Jag 
vill gärna se din mus när den är färdig också, så glöm inte skicka en bild! Lycka till! 
 
Du behöver: 
• Garn i valfri färg och passande virknål (tänk på att alltid använda en virknål som är lite 
mindre än rekommendationen till garnet när du virkar amigurumi). Jag har använt bomullsgarnet 
Flox från M&K och en virknål på 2,5mm. 
• Eventuellt säkerhetsögon alternativt en garnsnutt att brodera ögon av 
• Stoppning 
• Nål & sax 
 
Virktermsförklaringar: 
fm  - fast maska 
lm  - luftmaska 
sm  - smygmaska 
()  - upprepa varvet runt 
2i1  - virka 2 maskor i samma maska = ökning med 1 maska 
2tills  - virka ihop 2 maskor = minskning med 1 maska 
snörp ihop - använd en nål och sy i alla yttre maskor på sista varvet 
pop2  - gör ett omslag, hämta garn i nästa maska och dra igenom de två första  
   gör ett maskorna på nålen, omslag, hämta garn i samma maska och dra  
   igenom de två första maskorna på nålen, gör ett omslag och dra igenom alla 
   maskorna på virknålen. Se till att peta ut bubblan som blir så att den syns  
   ordentligt 
  
Huvud: 
1. 6fm i magisk ring           (6) 
2. 1fm i varje m           (6) 
3. (1fm, 2i1)            (9) 
4. (2fm, 2i1)            (12) 
5. (3fm, 2i1)            (15) 
6. (4fm, 2i1)            (18) 
7. (5fm, 2i1)            (21) 
8. (6fm, 2i1)            (24) 
9. (7fm, 2i1)            (27) 
10-12. 1fm i varje m           (27) 
13. (7fm, 2tills)           (24) 
14. (4fm, 2tills)           (20) 
15. (3fm, 2tills)           (16) 
16. (2fm, 2tills)           (12) 
17. (1fm, 2tills)           (8) 
Klipp av garnet, snörp ihop hålet och fäst. 
 
 
 



Ett gratis mönster från http://johanna.hantverkskollektivet.se 

© Johanna Karlsson 2012 
 

3 

Öron: x2 
1. 5fm i magisk ring           (5) 
2. (2i1)             (10) 
3. (1fm, 2i1)            (15) 
4. 1fm i varje m           (15) 
5. (1fm, 2tills)            (10) 
6. (2tills)            (5) 
Klipp av garnet och sy ihop kanten, men spara tillräckligt mycket garn för att kunna sy fast örat vid 
huvudet. 
 
Kropp: 
1. 5fm i magisk ring           (5) 
2. (2i1)             (10) 
3. (1fm, 2i1)            (15) 
4. (2fm, 2i1)            (20) 
5. (3fm, 2i1)            (25) 
6. (4fm, 2i1)            (30) 
7. (5fm, 2i1)            (35) 
8-10. 1fm i varje m           (35) 
11. (5fm, 2tills)           (30) 
12-13. 1fm i varje m           (30) 
14. (4fm, 2tills)           (25) 
15-16. 1fm i varje m           (25) 
17. (3fm, 2tills)           (20) 
18-19. 1fm i varje m           (20) 
20. (2fm, 2tills)           (15) 
21-22. 1fm i varje m           (15) 
Avsluta med 1sm, klipp av och dra igenom garnet, men spara tillräckligt mycket för att kunna sy 
fast huvudet vid kroppen. 
 
Ben: x2 
1. 5fm i magisk ring           (5) 
2-5. 1fm i varje m           (5) 
6. 2i1, 3sm, 2i1           (7) 
7. 2i1, 1fm, 1sm, 2tills, 1sm, 1fm         (7) 
8. 1fm i varje m           (7) 
9. 1fm, 2i1, 5fm           (8) 
10. (3fm, 2i1)            (10) 
Avsluta med 1sm, klipp av och dra igenom garnet, men spara tillräckligt mycket för att kunna fästa 
benet vid kroppen med. Stoppa benet, men inte foten. 
 
 
Armar: x2 
1. 4fm i magisk ring           (4) 
2. (2i1)             (8) 
3. 1fm i varje m           (8) 
4. pop2, 7fm. Stoppa handen lite.         (8) 
5. (2tills)            (4) 
6-11. 1fm i varje m           (4) 



Ett gratis mönster från http://johanna.hantverkskollektivet.se 

© Johanna Karlsson 2012 
 

4 

Klipp av, dra igenom garnet och snörp ihop hålet, men spara tillräckligt mycket för att kunna fästa 
armen vid kroppen. 
 
Svans: 
30lm, vänd och ta ner i 2:a lm från nålen, 29sm 
Klipp av och dra igenom garnet, men spara tillräckligt mycket för att kunna fästa svansen vid 
kroppen. 
 
 
 
 
 
 
 


