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Nalle mobil 
 

Brun Nalle 

Garn: Scheepjes Catona i färgerna 507 (HF) och 
404 (KF) plus lite svart till nos/mun/ögon. 
Virknål: 3.0 mm Clover Amour 
Storlek: 14 cm (nalle) 
Extra: ca 30 g fyllning, vaxat bomullssnöre 30 cm, 
1 svart clip, 4 svarta trä pärlor 12 mm, 3 vita trä 
pärlor 15 mm, 2 vita trä hjärtan 20x20x8 mm. 

 

 

 

 

 

Grå Nalle 

Garn: Scheepjes Catona Denim färg 191 (HF) och 
Catona färg 105 (KF) plus lite svart till 
nos/mun/ögon.  
Virknål: 3.0 mm Clover Amour 
Storlek: 14 cm (nalle) 
Extra: ca 30 g fyllning, vaxat bomullssnöre 30 cm, 
1 svart clip, 4 rosa trä pärlor 12 mm, 3 grå trä 
pärlor 15 mm, 2 grå trä hjärtan 20x20x8 mm. 
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Virktermer 

lm - luftmaska 
sm - smygmaska 
fm - fast maska 
2i1 - ökning; 2 fasta maskor i samma maska 
2 fm tills - minskning; 2 fm i främre maskbågen tillsammans 
*-* - upprepa varvet runt 

 
 
 

Bra att veta 

• Delarna virkas runt i spiral, dvs utan att avsluta varven med en smygmaska i första 
maskan. Använd en bit garn i en annan färg/markör för att hålla koll på var varvet 
börjar/slutar. 

• HF står för huvudfärg. Det är den färg du använder mest av. Jag använde ca 30 g av 
denna färg. 

• KF står för kontrasterande färg. Det här är färgen du har på näscirkeln och under 
fötterna. Du behöver inte så mycket av den här färgen. Jag använde inte ens 5 g. 

• När jag sätter ihop delarna nålar jag alla på plats först. Det gör det lättare att flytta runt 
dem och placera dem som jag vill ha dem. 

• När jag har sytt fast delarna drar jag ut ändarna på baksidan eller där det inte är synlig, 
gör en dubbelknut och klipper av ändarna. Sedan tar jag saxen och trycker in knuten i 
figuren. 

• Huvud och kropp virkas i ett stycke, uppifrån och ner. 
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Mönster 
 
Huvud och kropp (HF) 
 
1. 6 fm i en magisk ring. (6) 
2. *2i1*. (12) 
3. *1 fm, 2i1*. (18) 
4. *2 fm, 2i1*. (24) 
5. *3 fm, 2i1*. (30) 
6. *4 fm, 2i1*. (36) 
7. *5 fm, 2i1*. (42) 
8. *6 fm, 2i1*. (48) 
9. *7 fm, 2i1*. (54) 
10-15. 1 fm i varje m varvet runt. (54) 
16. *7 fm, 2 fm tills*. (48) 
17. *6 fm, 2 fm tills*. (42) 
18. *5 fm, 2 fm tills*. (36) 
19. *4 fm, 2 fm tills*. (30) 
20. *3 fm, 2 fm tills*. (24) 
21. *2 fm, 2 fm tills*. (18) 
 
Här är det lagom att börja fylla huvudet. 
Fortsätt fylla under tiden du virkar vidare.  
 

22-23. 1 fm i varje m varvet runt. (18) 
24. *2 fm, 2i1*. (24) 
25. *3 fm, 2i1*. (30) 
26. *4 fm, 2i1*. (36) 
27. *5 fm, 2i1*. (42) 
28-33. 1 fm i varje m varvet runt. (42)  
34. *5 fm, 2 fm tills*. (36) 
35. *4 fm, 2 fm tills*. (30) 
36. *3 fm, 2 fm tills*. (24) 
 
Se till att du har fyllt huvud och hals noga, 
fyll kroppen och virka vidare. Fortsätt fylla 
de sista varven.  
 
37. *2 fm, 2 fm tills*. (18) 
38. *1 fm, 2 fm tills*. (12) 
39. *2 fm tills*. (6) 
 
Klipp av garnet och sy ihop hålet. 

 
 
 
Arm (gör 2 med KF) 
 
1. 6 fm i en magisk ring. (6) 
2. *1 fm, 2i1*. (9) 
3. *2 fm, 2i1*. (12) 
4-7. 1 fm i varje m varvet runt. (12) 
Stoppa lite fyllning i handen. 
8. *2 fm, 2 fm tills*. (9) 
9-11. 1 fm i varje m varvet runt. (9) 
 
Klipp av garnet men spara en längre tråd 
för montering. 

Ben (gör 2 med både HF och KF) 
 
Börja med KF. 
1. 6 fm i en magisk ring. (6) 
2. *2i1*. (12) 
3. *1 fm, 2i1*. (18) 
Byt till HF. 
4-7. 1 fm i varje m varvet runt. (18) 
 
Klipp av garnet men spara en längre tråd 
för montering. 
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Öra (gör 2 med HF) 
 
1. 6 fm i en magisk ring. (6) 
2. *2i1*. (12) 
3. *1 fm, 2i1*. (18) 
4. *2 fm, 2i1*. (24) 
5-8. 1 fm i varje m varvet runt. (24) 
 
Klipp av garnet men spara en längre tråd 
för montering. 

Nos (med KF) 
 
1. 6 fm i en magisk ring. (6) 
2. *2i1*. (12) 
3. *1 fm, 2i1*. (18) 
4. *2 fm, 2i1*. (24) 
 
Klipp av garnet men spara en längre tråd 
för montering.

 
 
 
Svans (med HF) 
 
Lägg upp 5 lm, 1 fm i andra lm från virknålen, 1 fm i vardera nästa 3 lm. Klipp av garnet men 
spara en längre tråd för montering. 
 
 
 
 
Montering Nalle 
 
Armar: Jag placerar armarna nästan ända uppe vid halsen och vinklar dem lätt neråt. 
 

   
 
Nos: Placera noscirkeln i nederkant av huvudet, centrerad mellan armarna. 
 
Öron: Sy fast öronen uppe på huvudet, var uppmärksam så de blir centrerade i förhållande 
till armarna och nosen.  
 
Ben: Lägg lite fyllning i benen och sy fast dem framtill nere på kroppen, så det ser ut som 
nallen sitter. Innan du syr igen helt kan det vara bra att stoppa i lite mer fyllning om du vill ha 
det. 
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Svans: Sy fast den lilla svansen centrerat i nederkant på baksidan av kroppen. 
 

 
 
Sy nos / mun / ögon: Jag delar en tråd Catona så jag använder 2 av de 4 trådarna när jag syr 
mun, ögon och nos. För det lilla extra använder jag även lite vitt i ytterkanten på ögat.  
 

   
 
  



 

http://annavirkpanna.com - IG: @AnnaVirkpanna - FB grupp: AnnaVirkpanna’s Hook Up 
 

* Copyright Anna Nilsson / AnnaVirkpanna 2022 * 
Reproduktion och publicering av material och texter utan Anna Nilssons medgivande är inte tillåtet. 

6 

 
Montering hänge 
 
Trä bomullssnöret på en nål och genom en maska uppe på huvudet. Se till att du har lika 
mycket snöre på båda sidor. Trä sedan på pärlorna som du vill ha dem. Jag avslutar med att 
spänna tråden lite och knyta fast det svarta fästet. För att ändarna inte ska fransa sig så 
bränner jag lite lätt med en tändare. 
 

   
 
Nu är din hängande nalle mobil redo att användas. Jag hoppas du blev nöjd! 
 
#annavirkpanna #nallemobil 
 
<3 Anna 


