Pärontjej
Av: Cecilia Mattsson
http://cottoncandycrochet.blogspot.com

Det här behöver du kunna:
Fm = Fast maska
Sm = Smygmaska
2i1 = Ökning (två fasta maskor i samma maska)
2>1 = Minska (virka ihop två fasta maskor)
Ymb = Yttre maskbåge
Imb = Inre maskbåge
Hst = Halvstolpe
Det här behöver du:
Garn (jag har använt fyra olika färger)
Virknål som passar till ditt garn
Tapesserinål
Stoppning
Säkerhetsögon (Man kan givetvis även brodera ögon)
Hoppas du har roligt när du virkar päronflickan! Du kan givetvis även göra en päronpojke av
mönstret 
Maila mig gärna om du hittar något fel i mönstret eller har någon fråga!
/Cecilia
ceciliamattsson@live.se

Pärontjej
Hatt, huvud och kropp görs i en figur, med färgbyten.
Börja med grönt garn:
Varv 1. 6 fm (6)
(Första varvet kan även göras såhär: 2 lm, 6fm i 2:a lm)
Varv 2. 2i1 x6 (12)
Varv 3. 1 fm, 2i1 x6 (18)
Varv 4. 2 fm, 2i1 x6 (24)
Varv 5-6. 2 enkla varv (24)
Varv 7. Virka ett varv i ymb (24)
Byt till hudfärgat garn:
Varv 8. Virka ett varv i imb (24)
Varv 9-11. 3 enkla varv. (24)
Om du använder säkerhetsögon: Fäst dem nu
Varv 12. 2 fm, 2>1 x6 (18)
Stoppa huvudet
Varv 13. 1 fm, 2>1 x6 (12)
Byt tillbaka till grön färg:
Varv 14. I imb: 2>1 x6 (6)
Varv 15. 2i1 x6 (12)
Varv 16. 1 fm, 2i1 x6 (18)
Varv 17. 2 fm, 2i1 x6 (24)
Varv 18. 3 fm, 2i1 x6 (30)
Varv 19. 4 fm, 2i1 x6 (36)
Varv 20. Ett enkelt varv (36)
Varv 21. 5 fm, 2i1 x6 (42)
Varv 22. 6 fm, 2i1 x6 (48)
Varv 23. Ett enkelt varv (48)
Varv 24. 2 fm, 2>1 x12 (36)
Varv 25. Ett enkelt varv (36)
Varv 26. 4 fm, 2>1 x6 (30)
Varv 27. 3 fm, 2>1 x6 (24)
Varv 28. 2 fm, 2>1 x6 (18)
Varv 29. 1 fm, 2>1 x6 (12)
Stoppa figuren, se till att det blir ordentligt stoppat i halsen.
Varv 30. 2>1 x6 (6)
Fäst tråden.
Armar x2
Varv 1. 6 fm (6)
(Första varvet kan även göras såhär: 2 lm, 6fm i 2:a lm)
Varv 2-6. 5 enkla varv. (6)
Fäst tråden i början, spara en bit på slutet att sy fast med.
Armarna stoppas inte.
Kvist
Gör 5 lm, sedan virkar du 1 hst i andra lm från virknålen, 3 sm.
Montering
Sy fast kvisten mitt på huvudet. Sy fast armarna på kroppen.
Brodera en mun och hår. Dekorera med virkat hjärta från planetjune.com

