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Klave, Pop, Solo och Mima 
 

Garn:  Bomullsgarn typ Catania mix & knit (Schachenmayr) 

 Stickfasthet 26 m x 36 varv = 10x10 cm 

Virknål: nr 2,5 

Maskor: lm (luftmaska), fm (fast maska), smygmaska 

 På www.youtube.com finns flera filmer som visar hur man virkar olika maskor 

 Skriv in sökordet ”virkning” 

 

Garntjocklek och virknålsstorlek påverkar hur stora figurerna blir 

 

 

 

.  

https://likaratt.boiu.se/
mailto:likaratt@boiu.se
http://www.youtube.com/


 

  

 

 

Klave 
(grå) likadan i båda ändarna 

 

 
 

 

Varv 1: 4lm som tas ihop i en ring med en maska 

 

Öka 

Varv 2: 8 fm runt ringen 

Varv 3: *2 fm i varje fm på föregående varv* upprepa varvet ut (16fm) 

Varv 4: * 1fm, 2fm i nästa fm* upprepa varvet ut (24 fm) 

Varv 5: * 1fm, 1fm,1fm, 1fm, 1fm, 2fm i nästa fm* upprepa varvet ut (28 fm) 

 

Rakt på med 28 fm på dessa 28 fm utan ökningar i 25 varv (= varv 6-30) 

 

Minska  

Varv 31: * 1fm, 1fm,1fm, 1fm, 1fm, virka ihop de följande 2fm till 1 fm* upprepa varvet ut 

(kvar 24 fm) 

Varv 32: * 1fm, 2fm i nästa fm* upprepa varvet ut (kvar 16 fm) 

 

Fyll Klave med vadd e d innan du fortsätter minskningarna 

 

Varv 33: * 1fm, 2fm i nästa fm* upprepa varvet ut (kvar 12 fm) 

Varv 34: *virka ihop 2 fm i 1 fm* upprepa tills hålet är tillräckligt litet 



 

  

 

 

 

Fäst trådar. 

 

Hår. 

Virka 6 lm 

Varv 1: virka 3 lm i varannan maska och 1 fm i varannan maska.  

Fäst på Klaves huvud. 

 

Armar och ben. 

(Virka 4 likadana till var och en av de fyra figurerna) 

Virka 9 lm 

Varv 1: virka 5 fm i andra lm från nålen, fortsätt sedan med 1 fm i varje maska hela vägen 

Fäst på kroppen  



 

  

 

 

Mima  

(gul) virkas nedifrån och upp 

 

 

 

Varv 1: 4lm som tas ihop i en ring med en maska 

 

Öka 

Varv 2: 8 fm runt ringen 

Varv 3: *2 fm i varje fm på föregående varv* upprepa varvet ut (16fm) 

Varv 4: * 1fm, 2fm i nästa fm* upprepa varvet ut (24 fm) 

Varv 5: * 1fm, 1fm,1fm, 2fm i nästa fm* upprepa varvet ut (30 fm) 

 

Rakt på med dessa 30 fm utan ökningar i 6 varv (= varv 6-11) 

 

Minska för ”midja” 

Varv 16: 1 fm i varje fm i föregående varv UTOM i maskorna nr 5, 10, 15, 20, 25, 30.  

Kvar finns nu 24 m 

 

Rakt på med dessa 24 fm utan ökningar i 2 varv (varv 17-18) 

 

Öka efter ”midjan” 

Varv 19: 1 fm i varje fm i föregående varv MEN 2 fm i maska nr 4, 8, 12, 16, 20, 24.  

Nu finns 30 fm igen 



 

  

 

 

 

Rakt på med dessa 30 fm utan övningar i 5 varv (varv 20-24) 

 

Minska  

Varv 25: * 1fm, 1fm, 1fm, de nästa 2 fm på föregående varv virkas ihop till 1 fm* upprepa 

varvet ut (24 fm) 

Varv 26: * 1fm, 1fm, de nästa 2 fm på föregående varv virkas ihop till 1 fm * upprepa varvet 

ut (18 fm) 

Fyll Mima med vadd e d innan du fortsätter minskningarna 

Varv 27: * 1fm, de nästa 2 fm på föregående varv virkas ihop till 1 fm* upprepa varvet ut (12 

fm) 

Varv 28 (och ev 29): *2fm på föregående varv virkas ihop till 1 fm* upprepa tills hålet är litet 

 

Öron 

Virkas på var sida om hålet efter varv 28-29 med ett garn som är ljusgult 

Börja på lämpligt ställe från hålet och plocka upp/virka 4 fm på kroppen 

Virka fm på fm i 3 varv 

Avsluta och gör detsamma på andra sidan om hålet 

Byt till kroppens orange garn och virka 1 varv fm runt ytterkanten på öra 1. 

Virka smygmaskor på ”huvudet” fram till öra 2 och virka 1 varv fm runt denna ytterkant. 

Avsluta 

 

Fäst trådar. 

 

Armar och ben, vg se Klaves mönster 



 

  

 

 

Pop  
(grönblå) virkas uppifrån och ned 

 

 
 

Varv 1: 4lm som tas ihop i en ring med en maska 

 

Öka 

Varv 2: 8 fm runt ringen 

Varv 3: *2 fm i varje fm på föregående varv* upprepa varvet ut (16fm) 

Varv 4: * 1fm, 2fm i nästa fm* upprepa varvet ut (24 fm) 

Varv 5: * 1fm, 1fm, 1fm, 2fm i nästa fm* upprepa varvet ut (30 fm) 

 

Rakt på med dessa 30 fm utan ökningar i 10 varv (= varv 6-15) 

 

Minska  

Varv 16: * 1fm, 1fm, 1fm, de nästa 2 fm på föregående varv virkas ihop till 1 fm* upprepa 

varvet ut (24 fm) 

Varv 17: * 1fm, 1fm, de nästa 2 fm på föregående varv virkas ihop till 1 fm * upprepa varvet 

ut (18 fm) 

  

Rakt på med dessa 18 fm i 8 varv 

Fyll Pop med vadd e d innan du fortsätter minskningarna 

 

Varv 18: * 1fm, de nästa 2 fm på föregående varv virkas ihop till 1 fm* upprepa varvet ut (12 

fm) 



 

  

 

 

Varv 36 (och ev 37): *2fm på föregående varv virkas ihop till 1 fm* upprepa tills hålet är litet 

 

”Tuppkam” 

På den sida där du startade (den tjockaste delen) plocka upp/virka 9fm och virka fm på fm i 3 

varv. Avsluta. 

 

Fäst trådar. 

 

Armar och ben. 

Vg se Klaves mönster  



 

  

 

 

Solo  

(rosa) virkas nedifrån och upp 

 

 

Varv 1: 4lm som tas ihop i en ring med en maska 

 

Öka 

Varv 2: 8 fm runt ringen 

Varv 3: *2 fm i varje fm på föregående varv* upprepa varvet ut (16fm) 

Varv 4: * 1fm, 2fm i nästa fm* upprepa varvet ut (24 fm) 

Varv 5: * 1fm, 1fm, 1fm, 2fm i nästa fm* upprepa varvet ut (30 fm) 

 

Rakt på med dessa 30 fm utan ökningar i 10 varv (= varv 6-15) 

 

Minska i ena sidan! 

Varv 16: 1fm, nästa 2 fm på föregående varv virkas ihop till 1 fm sammanlagt 5 ggr efter 

varandra. Därefter virkas fm på fm resten av varvet (kvar 25 fm) 

Varv 17: 1fm, nästa 2 fm på föregående varv virkas ihop till 1 fm sammanlagt 3 ggr efter 

varandra. Därefter virkas fm på fm resten av varvet (kvar 20 fm) 

 

Rakt på med dessa 20 fm i 7 varv 

 

Minska 



 

  

 

 

Varv 18: * 1fm,1 fm, de nästa 2 fm på föregående varv virkas ihop till 1 fm* upprepa varvet ut 

(15 fm) 

Varv 19: * 1 fm, de nästa 2 fm på föregående varv virkas ihop till 1 fm* upprepa varvet ut (15 

fm) (10 fm) 

Varv 19 (och ev 20): *2fm på föregående varv virkas ihop till 1 fm* upprepa tills hålet är litet 

 

Antenner 

Virkas högst upp på den smala delen, nära hålet. 

Antenn 1: Virka1 lm i ”huvudet” och sedan 10 lm 

Virka 1 fm i varje lm från lm nr 8 och ner till ”huvudet” 

Virka 2 smygmaskor över till nästa sida. 

Antenn 2: Virka 1 lm i ”huvudet” och sedan 10 lm 

Virka 1 fm i varje lm från lm nr 8 och ner till ”huvudet” 

Avsluta. 

 

Fäst trådar. 

 

Armar och ben 

Vg se Klaves mönster 
 


