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Poopy-bag holder 
 
Snart får vi hämta hem en ny liten familjemedlem, nämligen en liten valp. Eftersom 
jag blir så FÖRbannad på hundägare som inte plockar upp efter sig så ville jag göra 
den processen lite roligare för mig själv – nämligen virka ett litet ”fodral/hållare” för 
hund-bajs-påsarna. 
Jag har använt: 

• Scheepjes ”Linen Soft” i vitt 
• Scheepjes ”Catona” i Snow White 
• Virknål 3 mm 
• Sax & Synål 
• Klolås 

 
Garnet jag använt kommer ifrån www.favoritgarner.se och du behöver endast lite 
restgarner – men om du inte vill ha hundbenet i vitt har Favoritgarner ALLA färger 
för alla smaker. 

http://www.mydiy.se/
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Since a little puppy is moving in with us soon I thought I would make the poopy pick-
ups a little fancier. 
I’ve used: 

• Scheepjes Linen Soft in white. 
• Scheepjes Catona in snow white. 
• Hook 3 mm. 
• Scissor & needle. 
• Lobster-clasp. 

 
You find yarn and hooks at www.favoritgarner.com – and if you would like to make 
this in another colour Favoritgarner has them ALL. 
  

http://www.mydiy.se/
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Om du kan virka efter diagram ser du ovan hur mönstret är uppbyggt. 
Gör 2 hundben. 
Virka 23 lm med Linen Soft. 
Varv 1: Virka 2 st i fjärde lm från nålen (3 st i samma m totalt då de tre första lm 
räknas som 1 st), 1 st var i nästa 18 m, i sista virkas 5 st och sedan fortsätter du runt 
med 1 st var i nästa 18 m, i sista/första virkas 2 st (där du redan hade 3 så du får totalt 
5 st på båda sidor), 1 sm i första st. 
Varv 2: 1 st i mittersta av de 5, 3 st i nästa, 1 st var i nästa 20 m, 3 st i nästa, 1 st, 3 st 
i nästa, 1 st var i nästa 20 m, 3 st. Avsluta med 1 sm i första st. 
Varv 3: 1 fm i första, hö 2 m, i nästa virkas [1 st, 7 dst, 1 st], hö 2 m, 1 fm var i nästa 
16 m, hö 2 m, i nästa virkas [1 st, 7 dst, 1 st], hö 2 m, 1 fm, hö 2 m, i nästa virkas [1 st, 
7 dst, 1 st], hö 2 m, 1 fm var i nästa 16 m, hö 2 m, i nästa virkas [1 st, 7 dst, 1 st], hö 2 
m, avsluta med 1 sm i första fm. 

http://www.mydiy.se/
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Varv 4: 1 fm i första m, *1 hst i nästa, 1 hst & 1 st i nästa, 2 st, 2 st, 3 st, 2 st, 2 st, 1 st 
& 1 hst i nästa, 1 hst*, 1 fm var i nästa 16 m, upprepa *-* 1 gång, 1 fm, upprepa *-* 1 
gång, 1 fm var i nästa 16 m, upprepa *-* 1 gång och avsluta med 1 sm i första fm. 
Fäst ändarna på båda hundbenen. 
  
Använd Catona-garn för Ihopvirkning. Lägg ihop båda med avig-sidorna mot varann. 
Börja i tredje m innan en ”kota” och virka sedan ihop med 1 fm var genom båda för 
att virka ihop den. Lämna sedan 10 m öppet för att kunna stoppa in påsar där sedan. 
  
Hänget: 
Fortsätt med Catona. Virka 11 m, virka 1 fm i andra m från kroken, fortsätt sedan med 
1 fm i resterande 9 m. 1 lm (vändmaska), 1 fm var i alla 10 m. Trä på klo-låset och vik 
sedan hänget dubbelt och sy ihop. Sy sedan fast hänget i mitten upptill på hundbenet. 

If you can follow charts you have it right here. 
Make 2 dog-bones. 
Ch 23 with Linen Soft. 
Row 1: Make 2 dc in fourth ch from hook (total of 3 dc since the first 3 ch counts as 1 
dc), 1 dc each in next 18 st, in last make 5 dc, continue around with 1 dc each in next 
18 st, 2 dc in last/first ch (as the 3 dc you’ve done in the besinning) so you’ve got 5 dc 
on each side. 
Row 2: 1 dc in the middle of the 5, 3 dc in next, 1 dc each in next 20 st, 3 dc in next, 1 
dc, 3 dc in next, 1 dc each in next 20 st, 3 dc in next, 1 sl st in first dc. 
Row 3: 1 sc in first, sk 2, in next make [1 dc, 7 tr, 1 dc], sk 2, 1 sc each in next 16 st, sk 
2, in next make [1 dc, 7 tr, 1 dc], sk 2, 1 sc, sk 2, in next make [1 dc, 7 tr, 1 dc], sk 2, 1 sc 
each in next 16 st, sk 2, in next make [1 dc, 7 tr, 1 dc], sk 2 and finish with 1 sl st in 
first sc. 
Row 4: 1 sc in first, *1 hdc, 1 hdc & 1 dc in next, 2 dc, 2 dc, 3 dc, 2 dc, 2 dc, 1 dc & 1 
hdc in next, 1 hdc*, 1 sc each in next 16 st, repeat *-* 1 time, 1 sc, repeat *-* 1 time, 1 sc 
each in next 16 st, repeat *-* 1 time and finish with 1 sl st in first sc. 
Weave in all ends. 
 
Use Catona-yarn for joining. Start in third st before the vertebra and make 1 sc each 
around, and leave 10 st open to be able to put in the poopy-bags in it. 
 
Pendant: 
Ch 11 with Catona, sk 1 and make 1 sc each in next 10 st. Turn, ch 1, 1 sc each in next 
10 st. Put the lobster-clasp in and then sew the pendant together. Sew it on in the 
middle of the top of the bone. 
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