
Virkmönster:

Filur

Det finns söta stämplar hos Kortmakaren 
(www.kortmakaren.se). Bland annat 
filurer som Nina har gjort. De är 
underbart söta och jag kunde inte låta bli 
att virka en. Nu kan du också virka en 
filur. Besök Kortmakaren och låt dig 
inspireras.

Material:
Garn ( Rosa, Vitt och Svart) och en virknål i 
storlek som passar garnet. Tjockare garn 
ger en större filur. På bilden är filuren 
stickad i babyull (100 % merinoull, 25 gram 
= ca 100 meter) och med virknål 3. Den är 
ca 8 cm hög. Du behöver även fyllning och 
en nål till att sy ihop de olika delarna med.

Hur du läster mönstret:
V1 = varv 1
fm = fast maska
lm = luftmaska
sm = smygmaska

När mönstret innehåller en instruktion 
mellan två (* *) upprepar du från * till * det 
antal gånger som står efter instruktionen. 
Efter instruktionerna för varje varv står det 
en siffra inom parentes och den berättar hur 
många maskor du ska ha efter att du gjort 
klart varvet. Börja med att virka de olika 
delarna:

Huvud och kropp
V1: Börja med att virka 2 luftmaskor (lm) och 
virka sedan 6 fasta maskor (fm) i den 2:a 
maskan från virknålen (6)
V2: Öka 6: 2 fm i varje maska (12)

V3: Öka 6: *1 fm i 1:a maskan, 2 fm i nästa 
maska* upprepa 6 gånger (18)
V4: 1 fm i varje maska (18)
V5: Öka 6: *1 fm i var och en av de 2 första 
maskorna, 2 fm i nästa maska* upprepa 6 
gånger (24)
V6-V7: 1 fm i varje maska (24)
V8: Öka 6: *1 fm i var och en av de 3 första 
maskorna, 2 fm i nästa maska* upprepa 6 
gånger (30)
V9-V11: 1 fm i varje maska (30)
V12: Öka 6: *1 fm i var och en av de 4 första 
maskorna, 2 fm i nästa maska* upprepa 6 
gånger (36)
V13-V15: 1 fm i varje maska (36)
V16: Öka 6: *1 fm i var och en av de 5 första 
maskorna, 2 fm i nästa maska* upprepa 6 
gånger (42)
V17: 1 fm i varje maska (42)
V18: Öka 6: *1 fm i var och en av de 6 första 
maskorna, 2 fm i nästa maska* upprepa 6 
gånger (48)
V19: 1 fm i varje maska (48)
V20: Öka 6: *1 fm i var och en av de 7 första 
maskorna, 2 fm i nästa maska* upprepa 6 
gånger (54)
V21-V23: 1 fm i varje maska (54)
V24: Minska 6: *1 fm i var och en av de 7 
första maskorna, virka ihop 2 maskor i nästa 
maska* upprepa 6 gånger (48)
V25: Minska 6: *1 fm i var och en av de 6 
första maskorna, virka ihop 2 maskor i nästa 
maska* upprepa 6 gånger (42)
V26: Minska 6: *1 fm i var och en av de 5 
första maskorna, virka ihop 2 maskor i nästa 
maska* upprepa 6 gånger (36)
V27: Minska 6: *1 fm i var och en av de 4 
första maskorna, virka ihop 2 maskor i nästa 
maska* upprepa 6 gånger (30)
V28: Minska 6: *1 fm i var och en av de 3 
första maskorna, virka ihop 2 maskor i nästa 
maska* upprepa 6 gånger (24)
V29: Minska 6: *1 fm i var och en av de 2 
första maskorna, virka ihop 2 maskor i nästa 
maska* upprepa 6 gånger (18)
Fäst den lösa tråden och fyll huvudet och 
kroppen med stoppning. Stoppa i ordentligt 
med fyllning. 
V30: Minska 6: *1 fm i den 1:a maskan, virka 
ihop 2 maskor i nästa maska* upprepa 6 
gånger (12)
V31: Minska 6: *Virka ihop 2 maskor* 
upprepa 6 gånger (6)
Avsluta med en sm och sy ihop det lilla hålet 
som bildas och fäst tråden.
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Hand och arm (2st)
V1: Börja med att virka 2 lm och virka sedan 
6 fm i den 2:a maskan från virknålen (6)
V2: Öka 6: 2 fm i varje maska (12)
V3-V5: 1 fm i varje maska (12)
V6: Minska 6: *Virka ihop 2 maskor* 
upprepa 6 gånger (6)
V7-V12: 1 fm i varje maska (6)
Avsluta med en sm.

                                                                     
Montera
Börja med att titta på kortmakarens hemsida 
(www.kortmakaren.se) för att få en 
uppfattning om hur en filur ska se ut och sy 
sedan fast armarna. Brodera sedan det vita 
på ögonen. Tänk på att ögonen sitter brett 
isär. Sy till sist några små svarta stygn i 
ögonen. Nu är din filur klar. 

Jag sydde även ett hjärta i filt till min filur. 
Jag klippte ut två hjärtan i filt. Sydde 
langettsöm runt kanten. Innan jag nådde 
runt hela hjärtat stoppade jag i lite fyllning i 
hjärtat. Sedan sydde jag klart runt kanten 
och fäste tråden.

Lycka till! 
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