Virkad fredsduva

Kropp:

Lägg upp 4 lm och slut till en ring.
Varv 1: Virka 6 fm om ringen. Sätt gärna en markör på första maskan så blir det lättare att
hålla ordning på maskor och varv. När du kommer till markören är det dags för varv 2.
Flytta då upp markören till första maskan på varv 2.
Varv 2: Virka 2 fm i varje m= 12 m
Varv 3: *1 fm, 2 fm i nästa m* upprepa varvet ut= 18 m
Varv 4: *2 fm, 2 fm i nästa m* upprepa varvet ut= 24 m
Varv 5, 6 och 7: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 8 (=första varvet på huvudet): Virka 5 fm, hoppa över 14 m, virka 5 fm.
Varv 9, 10 och 11: virka 1 fm i varje m
Varv 11: virka ihop m 2 och 2
Sy ihop huvudet genom att sy kaststygn i resterande m och dra ihop. Fäst tråden. Stoppa
vadd i duvan och sy ihop ryggen med kaststygn.
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Vinge:
6+3 lm=9 lm
4 st i 4:e lm fr nålen, 5 fm, vänd
1 lm, 5 fm, vänd
3 lm, 4 st i första fm, 4 fm, vänd
1 lm, 4 fm, vänd
3 lm, 4 st i första fm, 3 fm

Stjärt:
5 lm (de sista 3 räkna som en st), 2 st i 4:e m från
nålen, 3 st i nästa lm= 6 st, vänd
3 lm (=räknas som 1 st), 1 st i nästa st på
föregående v, sedan 2 st i varje st på föregående
v=12 st
Avsluta stjärten med ett picotvarv (eller
musatagg som mormor sa): *3 lm, 1 sm i första
lm, hoppa över en m på föregående v, 1 sm i
nästa m, upprepa från * till *

Som framgår av fotona vrider sig vingen lite, vilket jag
utnyttjade: jag virkade två likadana vingar och fick då
en som vred sig lite uppåt och en som vred sig lite
neråt. Man kan givetvis virka en vinge spegelvänd om
man så vill, så att vingarna ser precis lika ut på
ovansidan (”rätsidan upp” på båda). Vingarna vrider
sig inte om man våtstpänner dem.
Sy fast vingar och stjärt. Jag sydde fast små pärlor till
ögon och en timjankvist som olivkvist.
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