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 Bitsize Bunny 

 

Design av Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

 

Detta mönster är endast för personligt bruk. 
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Material: 
 

Garn:  

 

• Ca 8 g Scheepjes Catona (100% Merceriserad Bomull; 50 g/125 m). 

• En liten mängd garn för att brodera ögon, nos och korsstygn. 

 

Virknål: 

 

• Virknål 3,0 mm. 

• (Tunisisk virknål 3,0 mm) 

 

Rutorna som virkas med tunisisk virkning är så små att du kan använda en vanlig virknål 

när du virkar dessa. 

 

Stoppnål 

Sax 

En liten mängd stoppning 

 
 

Storlek: 
 

Om du använder samma garn och virknål som mönstret anger kommer kaninen mäta 

8 x 11 cm inklusive öron, armar och ben. Den fyrkantiga kroppen mäter 5,5 x 6,5 cm. 
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Förkortningar: 
 

M – maska 

Sm – smygmaska 

Lm – luftmaska 

Fm – fastmaska 

Hst – halvstople 

St – stolpe 

Dst – Dubbelstolpe 

Hö – hoppa över 

Nä – nästa 

 
 

Tips: 
 

• Maskor mellan ( ) upprepas så många gånger som anges efter parentesen. 

• Maskor inom | | efter varje varv anger hur många maskor du ska ha gjort när varvet 

är klart. 

 
 

Kroppen:  
 

Kroppen utgörs av två rutor virkade i enkel krokning/tunisisk virkning. 

Använd en tunisisk virknål eller en vanlig virknål i storleken 3,0 mm. 

 

Virka två rutor enligt följande: 

 

Basvarv:  

 

Framåt: 12 lm, stick ner nålen i den 2:a lm från nålen och dra igenom garnet, (stick ner 

nålen i nä lm och dra igenom garnet) varvet ut.  

 

Tillbaka: 1 lm, (omslag, dra garnet genom 2 öglor på nålen) tills en ögla återstår på nålen. 

 

|12 m| 
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Varv 1-12: 

 

Framåt: Hö den 1:a lodräta tråden, (stick nålen bakom nä lodräta tråd och dra igenom 

garnet) varvet ut. 

 

Tillbaka: 1 lm, (omslag, dra garnet genom 2 öglor på nålen) tills en ögla återstår på nålen. 

 

|12 m| 

 
 

Sista varvet: 

 

Framåt: Maska av med smygmaskor. 

 

Klipp av garnet och fäst trådarna. 

 

Dina små rutor kommer att rulla sig, det är helt normalt och kommer inte synas när 

kaninen virkas ihop. 

 
 

Ansikte och broderi: 
 

Använd en kort bit bomullsgarn (ca 30 cm) och brodera ögon och nos på en av rutorna. 

Min nos är virkad i mitten av varv 8. 

 

Använd en kort bit bomullsgarn (ca 45 cm) och brodera korsstygn (”tröjan”) nederst på 

samma ruta. 
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Öron, armar och ben: 
 

Du ska nu virka ihop de två rutorna med fastmaskor och fastmaskorna ska gå igenom 

bägge rutorna. På samma gång ska vi också virka öron, armar och ben. Varje ruta är 11 

maskor bred och 13 maskor hög (se diagram på nästa sida). 

 

• Placera rutorna ihop med avigsidorna mot varandra. 

 

• Med virknål 3,0 mm, anslut garnet i den sista m före 

den övre kanten. 1 lm (räknas som en fm). 

 

• 2 fm i nä m, 1 fm i nä 2 m.  

 

• 8 lm, 1 fm i den 2:a lm från nålen, 1 hst i nä lm, 1 st 

i nä lm, 1 dst i nä lm, 1 st i nä lm, 1 hst i nä lm, 1 fm 

i nä lm, sm i fm före de 8 lm (första örat virkat). 

 

• 1 fm i nä 5 m. 

 

• 8 lm, 1 fm i den 2:a lm från nålen, 1 hst i nä lm, 1 st 

i nä lm, 1 dst i nä lm, 1 st i nä lm, 1 hst i nä lm, 1 fm 

i nä lm, sm i fm före de 8 lm (andra örat virkat). 

 

• 1 fm i nä 2 m, 2 fm i nä m, 1 fm i nä 6 m. 

 

• 4 lm, 1 fm i den 2:a lm från nålen, 1 fm i nä 2 lm, 

sm i fm före de 4 lm (första armen virkad). 

 

• 1 fm i nä 7 m, 2 fm i nä m, 1 fm i nä 3 m. 

 

• 5 lm, 1 hst i den 3:e lm från nålen, 1 hst i nä lm, 1 fm i nä lm, sm i fm före de 5 lm 

(första benet virkat). 

 

• 1 fm i nä 3 m. 

 

• 5 lm, 1 hst i den 3:e lm från nålen, 1 hst i nä lm, 1 fm i nä lm, sm i fm före de 5 lm 

(andra benet virkat). 

 

• 1 fm i nä 3 m, 2 fm i nä m, 1 fm i nä 7 m. 
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• 4 lm, 1 fm i den 2:a lm från nålen, 1 fm i nä 2 lm, sm i fm före de 4 lm (andra armen 

virkad). 

 

• Fyll kroppen med stoppning. 

 

• 1 fm i nä 5 m. 

 

• Sm i den 1:a lm i början av varvet eller avsluta med ”invisible join”. 

 

• Klipp av garnet och fäst trådarna. 
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