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Babblarna- Diddi
Så kul att du vill virka Diddi! Diddi blir ca 10 cm hög. Vill du virka Diddis vänner

så finns även de som gratismönster på min Instagram. 
 

OBS! Tänk på att det inte är tillåtet att sälja eller massproducera alster från
detta mönster. Figurerna är varumärkesskyddade och tillhör 'Hatten förlag'. För

att inte göra intrång i upphovsrätten så är det endast tillåtet att skapa dessa
figurer för privat bruk. Jag har godkännande från Hatten Förlag att publicera

detta gratismönster.
 

Läs igenom hela mönstret innan du börjar för att skapa dig en helhetsbild.
Om du har frågor om mönstret får du gärna kontakta mig. Mönstret får inte

kopieras eller säljas vidare (i delar eller i sin helhet).
 

När du lägger upp bilder på sociala medier, tagga då både @virkatbyby och
@babblarna så vi kan inspireras av era alster. 

 
Önskar er en fin virkning ♡

/Lizette 
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Bomullsgarn 8/4; rosa, svart, brun, blå, gul, grön & röd
Virknål 2,5 mm 
Fyllningssvadd
Synål, sax och markör 

MR = magisk ring
m = maska/maskor
fm = fast maska
lm = luftmaska
sm = smygmaska
öka = två fasta maskor i en maska (ökning)
minska = två fasta maskor tillsammans (minskning)
*…..* =upprepa antal gånger som anges
(...) = antal maskor på varvet samt antal varv

Du behöver:

Förkortningar:
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KROPP (rosa)
Varv 1: 6 fm i MR
Nu ska vi virka runt lm-bågen.
Varv 2: öka x6 (12)
Varv 3: *1 fm, öka* x6 (18)
Varv 4: *2 fm, öka* x6 (24)
Varv 5: *3 fm, öka* x6 (30)
Varv 6: *4 fm, öka* x6 (36)
Varv 7: *5 fm, öka* x6 (42)
Varv 8: *6 fm, öka* x6 (48)
Varv 9: *23 fm, öka* x2 (50)
Varv 10-13: 50 fm (50, 4 varv)
Varv 14: *23 fm, minska* x2 (48)
Varv 15: *6 fm, minska* x6 (42)
Varv 16: *5 fm, minska* x6 (36)
Varv 17: *4 fm, minska* x6 (30)
Varv 18: *3 fm, minska* x6 (24)
Börja fyll kroppen med vadd.
Varv 19: *2 fm, minska* x6 (18)
Varv 20: *1 fm, minska* x6 (12)
Fyll med mer vadd om det behövs.
Varv 21: minska x6 (6)

Sy igen det lilla hålet och fäst garnet.
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BEN 2st (rosa)
Varv 1: 4 lm (4)
Varv 2: Börja i 2a maskan; 2 fm, 3
fm i samma maska (i sista maskan).
Virka på andra sidan, 1 fm, 3 fm i
sista maskan (9)
Varv 3: 9 fm i bakre maskbågen (9)
Varv 4: 2 fm, minska x2, 3 fm (7)
Varv 5-13: 7 fm (7, 9 varv)
Avsluta med 1 sm. 

Spara en bit garn till montering. Fyll
benen med lite vadd.
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ARMAR 2st (rosa)
Varv 1: 6 fm i MR
Varv 2-9: 6 fm (6, 8 varv) 
Avsluta sista varvet med 1 sm.

Fyll armarna med lite vadd.
Spara en bit garn till montering. 

ÖGON 2st (svart och vit)
Börja med svart garn.
Varv 1: 4 fm i MR
Byt färg till vit.
Varv 2: öka x4 (8)
Varv 3: (1 fm, öka) x4, 1 sm (12)

Spara en bit garn till montering.
Fäst de svarta garnändarna. 
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PIGGAR 7st ( en tagg i varje färg: svart, grön,
gul, rosa, röd, blå och brun)
Varv 1: 5 fm i MR
Varv 2: 5 fm (5)
Varv 3: 2 fm, öka, 2 fm (6)
Varv 4: *2 fm, öka* x2 (8)
Varv 5: 8 fm (8)
Varv 6: 3 fm, öka x2, 3 fm (10)
Varv 7: minska, 3 fm, öka x2, 3 fm (11)
Varv 8: minska, 3 fm, öka x3, 3 fm (13)
Varv 9: 13 fm (13)
Varv 10-12: minska, 5 fm, öka, 5 fm (13, 3 varv)
Avsluta med 1 sm.

Fyll med vadd och spara en bit 
garn till montering.
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Fäst taggarna på Diddi. Börja med svart och fäst de andra färgerna medsols.
Tänk på att taggarna skall peka åt samma håll. Fäst taggarna på varv 9-12 på
kroppen. Fäst dem tätt på varandra, ha alltså inga maskor mellan taggarna.
Fäst benen längst ner i gapet mellan den svarta och bruna taggen, lite framför
taggarna. Fäst dem på varv 8-10 med 2 maskors mellan. Fötterna ska peka utåt.
Fäst armarna på varv 8-9 mellan den gröna och svarta taggen och mellan den
blå och bruna taggen. Fäst dem framför taggarna.
Fäst ögonen på varv 2-7 med ca 1 maska mellanrum.
Brodera munnen mellan varv 3-4 över 4 maskor.

Montering:

Nu är Diddi klar ♡
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Lycka till med Diddi!
 

Ni får mer än gärna lägga upp era bilder på sociala medier, tagga
då @virkatbyby och @babblarna i era projekt. 

/Lizette
♡
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