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Pepparkaksgubbe 

 

Material 

Garn: Scheepjes Catona: brun 503, röd 192, grön 412, vit 106. 

Från www.favoritgarner.se 

Virknål: 3,0 mm. 

Förkortningar: 

m -maska 

sm – smygmaska 

lm – luftmaska 

fm – fast maska 

mb – maskbåge 

Så virkar du pepparkaksgubben 

Huvud: Gör en magisk ring. 

Varv 1: 1 lm, 8 fm om ringen, sm i första fm. 
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Varv 2: 1 lm, *2 fm i nästa m, 1 fm i nästa m, upprepa från * varvet ut och 

avsluta med sm i första fm. Du har 12 fm. 

Varv 3: 1 lm, * 2 fm i nästa m, 1 fm i var och en av följande 2 m, upprepa 

från * varvet ut och avsluta med sm i första fm. Du har 16 fm. 

Varv 4: 1 lm, *2 fm i nästa m, 1 fm i var och en av följande 3 m, upprepa 

från * varvet runt och avsluta med sm i första fm. Du har 20 fm. Klipp av 

tråden. 

 
 
Startpunkter för att virka armar och ben. Första armen beskrivs i varv 6.  

Kropp: Gör en magisk ring. 

Varv 1 – 4: Virka som huvudet, men klipp inte av tråden. 

Varv 5: 1 lm, *2 fm i nästa m, 1 fm i följande 4 m, upprepa från * varvet runt 

och avsluta med sm i första fm. Du har 24 fm. 

Varv 6: Fm i bakre mb på första m (Se markering 1 på bilden), 1 fm i bakre 

mb på var och en av följande 4 fm, (1 lm, vänd på arbetet, fm i var och en 

av följande 3 m) 7 ggr, vänd, 1 lm, fm i första m, hst i nästa m, fm i sista m. 

Klipp av tråden. 
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Sm i samma m som benet slutar i (Se markering 2 på bilden), fm i bakre mb 

på följande 5 m (1 lm, vänd på arbetet, fm i var och en av följande 3 m) 7 

ggr, vänd, 1 lm, fm i första m, hst i nästa m, fm i sista m. Klipp av tråden. 

Sm i samma m som benet slutar i (Se markering 3 på bilden), 1 fm i bakre 

mb på var och en av följande 4 m, (1 lm, vänd på arbetet, 1 fm i var och en 

av följande 2 m) 6 ggr, klipp av tråden. 

Sm i samma m som armen slutar i (Se markering 4 på bilden), 1 fm i bakre 

mb på var och av följande 2 m, virka sedan ihop huvudet med kroppen, 

avigsida mot avigsida, genom att göra fm i bakre mb på 4 m, (1 lm, vänd på 

arbetet, 1 fm i var och en av följande 2 m) 6 ggr, klipp av tråden. 

Gör 2 kroppar. På den ena av gubbarna sätter du tre knappar på magen, 

och två ögon genom att sy franska knutar. Det finns fina filmer på nätet som 

visar hur man gör franska knutar om du känner dig osäker. Brodera en röd 

mun. Fäst alla trådar. 

Hopvirkning: 

Lägg gubbarna med avigsidorna mot varandra. Virka ihop med sm genom 

bakre mb på båda gubbarna varvet runt. Runt armar och ben gör du också 

sm genom båda gubbarna, med samma avstånd mellan maskorna som där 

du virkar direkt i fm, men här får du gå lite på känsla. Fäst trådarna och dra 

i en hängare i toppen på gubben. 
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Denna design är skapad av Frostvirka i samarbete med Favoritgarner & Gicona. 
För vackrast slutresultat, glöm inte att blocka ditt arbete. Blockning gör mönstret mer framträdande 

och det blir jämnt och vackert då vridna kanter och ojämnheter försvinner. När du tvättar dina alster, 

följ alltid garnets tvättråd och undvik sköljmedel. 

 

Det ligger mycket arbete bakom en design så vi skulle bli mycket glada om du använder följande 

taggar och länkar när du postar bilder från detta mönster. Då kommer vi också hitta dina fina varianter.  

 

Länk till mer inspiration från Frostvirka: www.frostvirka.com 

Hashtag: #frostvirka 

Facebook & Instagram: @frostvirka 
 

 

Länk garnbutik med garnpaket inklusive mönster: www.favoritgarner.se 

Länk till mönsterbank & portal för virkat & stickat: www.gicona.com 

Hashtags: #favoritgarner  #gicona 

Facebook & Instagram: @favoritgarner @giconapatterns 


