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Huvud 
	  
Varv 1: 6fm (6) 
Varv 2: [2i1] x6 (12)  
Varv 3: [1fm, 2i1] x6 (18)  
Varv 4: [2fm, 2i1] x6 (24)  
Varv 5: [3fm, 2i1] x6 (30)  
Varv 6-8: 3 enkla varv (30)  
Varv 9: [3fm, 2->1] x6 (24)  
Varv 10: [2fm, 2->1] x6 (18)  
Varv 11: [1fm, 2->1] x6 (12) 
 
Fäst ögonen, stoppa huvudet och fäst 
ändarna. Spara en bit tråd att sy med i 
slutet. 
 
	  
	  

Mun 
	  
Varv 1: 6fm (6) 
Varv 2: 1 enkelt varv (6) 
Varv 3: 3fm, 1sm (6) 
 
Fäst tråden i början och spara en bit att 
sy med i slutet. 
 
	  
	  

Öron 
	  
Rad 1: 3lm, vänd  
Rad 2: 2st 
Spara tråd att sy med i bägge ändar. 
 
	  
	  
	  

Hals  
	  
Varv 1: 6fm (6)  
Varv 2: [1fm, 2i1] x3 (9)  
Varv 3: 1 enkelt varv (9)  
 
Fäst tråden i början. Spara tråd att sy 
med i slutet.  
	  

	  
	  

Kropp  
	  
Varv 1: 6fm (6) 
Varv 2: [2i1] x6 (12) 
Varv 3: [1fm, 2i1] x6 (18) 
Varv 4-6: 3 enkla varv (18)  
Varv 7: [4fm, 2->1] x3 (15)  
Varv 8-11:4 enkla varv (15) 
Varv 12: [3fm, 2->1] x3 (12)  
Varv 13: [2->1] x6 (6)  
 
Snörp ihop de sista maskorna och fäst 
tråden i början och i slutet. 
 
 
	  

Vingar  
	  
Rad 1: 9lm 
Rad 2: 2fm, 3lm, 2fm i lm, 1fm, 3lm, 
2fm i lm, 1fm, 3lm, 2fm i lm, 1fm. 
 
                                Vingen är ganska  
                                 svår att beskriva, 
                                 men man gör för- 
                             greningarna genom 
                                  att göra ett antal  
                                     luftmaskor och  
                               sedan virka i dem.  
                               Sen fäster man för- 
                               greningen i huvud- 
                               delen. Hoppas att  
                                 bilden hjälper. J 
                              Spara tråd i bägge  
                                ändar. 
 
	  

Ben  
	  
Varv 1: 8fm (8) 
Varv 2: (i imb) 3fm, 2->1, 3fm  (7) 
Varv 3-7: 5 enkla varv (7) 
 
Fäst änden i början och spara tråd att sy 
med i slutet.  
 
	  



	  
	  

Horn 
	  
I den här storleken är det väldigt svårt att 
få till ett bra, skalenligt horn i virkning. En 
lösning vore att göra en kedja med 
luftmaskor som man sedan syr ihop 
maskbågarna på för att få form och 
stadga. Personligen skulle jag nog linda 
garn runt en tandpetare eller liknande och 
limma fast. Det skulle passa in och se bra 
ut om det görs rätt.  
 
	  
	  

Man 
	  
Jag gjorde manen genom att klippa till ett 
tiotal garnbitar på ca 1 dm och vika dem 
på mitten. Jag använde superlim för att 
vika ihop dem på mitten så att varje bit 
blev två hårstrån på 5 cm med en stadig, 
gemensam bas. Sedan lade jag flera 
sådana bredvid varandra och limmade 
ihop. Med två sådana stora delar fick jag 
en färdig ”peruk” att limma på. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Svans  
	  
Gör hårstråna på samma sätt som till 
manen men dra en tunn sytråd genom 
öglorna som bildas på mitten. Dra ihop 
tråden och knyt. Sy fast svansen och 
stadga med superlim. Superlim fixar allt! 
 
 

	  
	  

Montering  
	  
Sy fast munnen på huvudet. Sy fast 
öronen genom att sy fast tråden i början 
och i slutet på var sitt ställe. Öronen 
kommer sitta stabilt trots att du inte syr 
hela vägen. Sy fast halsen på kroppen 
och huvudet på halsen. Sy fast vingar och 
ben. Avsluta med manen och svansen.  
     Säkra öronen och vingarna med 
superlim och stadga andra delar om de 
behöver det. När du är nöjd har du en 
färdig ponny!  


