
Virkad bläckfisk 
Material 
Virknål, storlek 3 eller 3,5 
Bomullsgarn 100 %, Drops Paris eller liknande 
Vadd, kuddstoppning eller liknande. 
Nål 
Sytråd att sy fast ögon med 
 
Om bläckfisken ska användas av ett spädbarn måste den 
gå att tvätta i 60 C. 
Armarna får inte vara längre än 22 cm i utsträckt 
tillstånd. 

Kropp 
Virka 3 likadana delar, se mall. Minska och öka i 
yttersta maskan i början och slutet. 
Rad  

1 10 lm 
2 9 fm 
3 7 fm 
4 7 fm 
5 7 fm 
6 9 fm 
7 9 fm 
8 11 fm 
9 11 fm 
10 13 fm 
11 13 fm 
12 15 fm 
13 15 fm 
14 15 fm 
15 13 fm 
16 11 fm 
17 9 fm 
18 2 fm, 1 st, 1 fm, 1 sm ett varv ner, 1 fm, 1 st, 

2  fm (9) 
19 1 sm, 1 fm, 1 st, 1 fm, 1 sm, 1 fm, 1st, 1 fm, 

1 sm 
Sy ihop de tre delarna med langettstygn. Vänd så 
att sömmarna kommer inåt. 
Virka 24 fm runt nederkanten, 8 i varje del. 

Armar 
Utgå från den virkade nederkanten. Virka 40 lm, 
virka tillbaka 2 fm i varje lm (3 eller 4 fm om du 
vill ha fylligare armar). När du kommit upp till 
ringen igen, virka 3 fm, fortsätt med 40 lm och 
upprepa tills du har 8 armar. Avsluta med 
smygmaska. 

Botten 
Rad  

1 6 fm i magisk cirkel (sök ”Crochet Magic 
Circles: Single Crochet” på Youtube) 

2 2 fm i varje maska (12 fm) 
3 1 fm, dubbel fm i nästa maska 6 gånger (18)

Avsluta med sm, dra igenom tråden och spara en 
lång bit till montering. 
Stoppa huvudet fast så att det går att forma. 
Botten sys fast 2 cm in från nederkanten. 

Förkortningar 
fm = fast maska 
lm = luftmaska 
sm = smygmaska 
st = stolpe 

Ögon, 2 stycken 
Virka 5 fm i magisk cirkel. 
Avsluta med smygmaska, dra igenom tråden och spara 3-5 
cm tråd. Snurra ihop trådändarna (början och slutet) och peta 
in som fyllning i ögat. 
Klipp av det som sticker ut. 
Upprepa för andra ögat. 
Sy fast ögonen på önskat ställe. 
Gör pupiller av svart tråd. 
 

 

 
 Faktiskt bredd x höjd. 8,2 x 9,5 cm 


