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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 ugglor efter detta mönster till försäljning. Du
får däremot såklart göra så många ugglor 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 uggla när den är färdig också, så glöm inte skicka en bild! Lycka till!

Du behöver:
•
Garn i valfri färg samt vitt och svart till ögon och orange till näbb och en virknål som passar
till garnet. Tänk på att alltid använda en virknål som är lite mindre än vad som annars
rekommenderas till garnet när du virkar figurer, detta för att maskorna ska bli täta och fina så att
inte stoppningen tittar ut.
•
Stoppning
•
Nål & sax
•
Eventuellt nyckelring med kedja

Virktermsförklaringar:
fm
lm
()
2i1
2tills
snörp ihop
bmb

-

fast maska
luftmaska
upprepa varvet runt
virka 2 maskor i samma maska = ökning med 1 maska
virka ihop 2 maskor = minskning med 1 maska
använd en nål och sy i alla yttre maskbågar på sista varvet
bakre maskbågen

Kropp:
1. 6fm i magisk ring
2. (2i1)
3. (1fm, 2i1)
4. 1fm i varje bmb
5-10. 1fm i varje m
11. (1fm, 2tills)
12. (2tills)
Stoppa kroppen och snörp ihop hålet. Fäst garnet.

(6)
(12)
(18)
(18)
(18)
(12)
(6)

Ögon:
5fm i magisk ring, 1sm i första fm. Sy några stygn med svart garn som pupiller.

Näbb:
Sy några stygn med orangefärgat garn där du vill ha näbben.

Vingar: x2
1. 2lm, vänd och ta ner i 2:a lm från nålen. 2i1, 1lm
2. Vänd, 2i1, 1fm
Klipp av och dra igenom garnet, men spara en bit att sy fast vingen med. Sy till sist fast nyckelringen
mitt uppe på huvudet på ugglan.
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