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UNIPOP Enhörning - Favoritgarner Amigurumi  

Mönsterskapare Jenny W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIPOP kan göras i princip vilket garn som helst, ju tjockare garnet är desto större blir figuren. Den stora vita figuren i bild är 

gjord i garnet Express, är 62 cm hög och väger som en nyfödd bebis när den är fylld med vadd! Tar du ett tunnare garn, t.ex. 

8/4 bomullsgarn så blir den ca 18 cm hög. Tänk på att garnåtgången är ungefärlig beroende på virknål och hur hårt du virkar. 

Alla garnsorter är inte heller provvirkade till detta mönster utan garnmängden är ungefärligt beräknad. Även om vi tror att gar-

nåtgången stämmer så kan det vara bra att ta ett extra nystan till kroppen, blir det garn över så kan du göra extra lockar.   

Skulle du hitta något fel i detta mönster är vi tacksamma om du kontaktar oss, maila till design@favoritgarner.se  

Glöm inte tagga oss i sociala medier när din Unipop är klar så vi får se din fina figur, #favoritgarner och #favoritgarnerunipop. 

 

BRA ATT VETA 

Virka inte figuren med för stor virknål, du vill ha den tät och jämn så inte stoppningen syns.  

Virka håret hårt så får den lockar som håller bra. Fördela lockarna till hår och svans.  

 

MATERIAL 

- Virknål (du behöver två olika storlekar, en till kropp och en till övriga delar) 

- Garn 

- Stoppning, t.ex från en kudde 

- Nål 

- Säkerhetsögon  (eller broderade ögon i svart och vitt, som den stora vita figuren) 

- En snutt svart garn till nosen. 

 

GARNÅTGÅNG olika garnsorter - Beställ med snabb leverans hos www.favorigarner.se 

Velvet Fine och Brisa  - Katia Yarns – Totalt 4 nystan – ca 22 cm hög 

2 x Velvet Fine (t.ex färg 201) till kropp, virknål 2,5 mm. 

1 x Brisa (t.ex färg 40) till hår, virknål 2,0 mm. Antal maskor till manen 131 st och till svansen 81 st. 

1 x Brisa (t.ex färg 59) till tassar, horn samt hår, virknål 2,0 mm. 

 

Soft Fun och Soft Fun Denim - Scheepjes (se vit figur med turkost hår i bild till vänster) – 3 nystan – Storlek ca 23 cm hög 

2 x Soft Fun (t.ex färg 2412) till kropp och horn, virknål 3,0 mm. 

1 x Soft Fun Denim (t.ex färg 500) till hår och tassar, virknål 2,5 mm. Antal lm till manen är 101 och till svansen 51 lm. 
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Express - Phildar (se den vita figurens ansikte i mittenbild och helkropp till vänster) –  11 nystan (200 g/nystan) – Ca 62 cm hög. 

OBS!!! Denna enhörning är mycket hårt virkad! Garnmängden ändras drastiskt om man virkar lösare eller har annan virknål Säkrast är att 

införskaffa 8 nystan till kropp och använda restgarn till fler lockar. 

7 x Express (t.ex färg Blanc) till kropp, virknål 8,0 mm. Eller 8 nystan för att vara på den säkra sidan att garnet räcker. 

2 x Express (t.ex färg Bordeaux) till tassar och horn samt hår, virknål 8,0 mm. Antal lm till hår 46 och 26 lm till svans. 

2 x Express (t.ex i 2 olika färger, Framboise och Rosee) till hår, virknål 8,0 mm 

 

Sunkissed - Scheepjes (se mintgrön figur i bild till vänster) - 4 nystan – Storlek ca 18 cm hög.  

3 x Sunkissed (t.ex färg 07) till kropp, virknål 3,0 mm. Garn som blir kvar används till hår. 

1 x Sunkissed (t.ex färg 06) till hår, virknål 2,0 mm. Antal maskor till manen är 121 st och 81 st till svansen. 

 

Stone Washed XL - Scheepjes (se lila figur i bild till vänster) – 6 nystan – Storlek ca 31 cm hög. 

Detta garn finns även i en tunnare variant som heter Stone Washed. 

5 x Stone Washed XL (t.ex färg 870) till kropp, virknål 4,5 mm. Det garn som blir kvar används som hår. 

1 x Stone Washed XL (t.ex färg 858) till hår, virknål 4,0 mm. Antal lm till manen är 81 st och till svansen 41 lm. 

 

Soft Fun - Scheepjes (se vit figur med rött hår i bild till vänster) – 3 nystan – Storlek ca 23 cm hög 

2 x Soft Fun (t.ex färg 2412) till kropp och horn, virknål 3,0 mm. 

1 x Soft Fun (t.ex färg 2410) till hår och tassar, virknål 2,5 mm. Antal lm till manen är 101 och till svansen 51 lm. 

 

Tilda - Svarta Fåret (se vit/rosa figur med vitt hår i bild till vänster) – 4 nystan – Storlek ca 23 cm hög 

3 x Tilda Multi till kropp och horn, virknål 3,0 mm. Kan ersättas med vanlig Tilda. 

1 x Tilda (t.ex färg vit) till hår och tassar, virknål 2,5 mm. Antal lm till manen är 121 och till svansen 81 lm. 

 

Capri - Katia Yarns – 3 nystan till kropp och 1 nystan till övriga delar 

Catona - Scheepjes – 3 nystan till kropp och 1 nystan till övriga delar 

Stone Washed (finns även i en tjockare variant, Stone Washed XL) - Scheepjes – 3 nystan till kropp och 1 nystan till övriga delar 

Merino Soft - Scheepjes – 4 nystan till kropp och 2 nystan till övriga delar 

Bambi - Katia Yarns – 4 nystan till kropp och 1 nystan till övriga delar 

Arlequin - Pingouin – 3 nystan till kropp och 1 nystan till övriga delar 

Douceur 4 - Pingouin (finns även i en tjockare variant, Douceur 6) – 3 nystan till kropp och 1 nystan till övriga delar 

Douceur 6 - Pingouin (finns även tunnare variant, Douceur 4) – 8 nystan till kropp och 2 nystan till övriga delar 

Cahlista - Scheepjes – 5 nystan till kropp och 2 nystan till övriga delar 

Bambino - Viking Garn – 3 nystan till kropp och 1 nystan till övriga delar 

Björk - Viking Garn – 3 nystan till kropp och 1 nystan till övriga delar 

Bamboo - Viking Garn – 4 nystan till kropp och 1 nystan till övriga delar 

Eliza - Scheepjes – 2 nystan till kropp och 1 nystan till övriga delar 

Atlantic - Katia Yarns – 2 nystan till kropp och 1 nystan till övriga delar 

Bloom - Scheepjes – 5 nystan till kropp och 2 nystan till övriga delar 

Elise - Järbo Garn – 3 nystan till kropp och 1 nystan till övriga delar 

Freja eller Freja Denim - Svarta Fåret – 3 nystan till kropp och 1 nystan till övriga delar 

Frost - Svarta Fåret – 2 nystan till kropp och 1 nystan till övriga delar 

Lisa 8/4 - Svarta Fåret – 3 nystan till kropp och 1 nystan till övriga delar 

Merino Baby - Katia Yarns – 3 nystan till kropp och 1 nystan till övriga delar 

Merino 100% - Katia Yarns – 4 nystan till kropp och 2 nystan till övriga delar 

Merino Sport - Katia Yarns – 5 nystan till kropp och 2 nystan till övriga delar 

Nova - Järbo Garn – 3 nystan till kropp och 1 nystan till övriga delar 

Siri - Svarta Fåret – OBS! Detta är ett lite tjockare garn. Tänk på att gå ner i storlek på virknål och virka mycket hårt . Det är svårt att bedöma 

garnåtgång. Uträkningen gav 7 nystan för kropp och 2 nystan för övriga delar men kan gå färre till kroppen. 

Soft Cotton - Järbo Garn – 5 nystan till kropp och 2 nystan till övriga delar 

Tencel Cotton - Katia Yarns – 3 nystan till kropp och 1 nystan till övriga delar 

Tilda Bamboo - Svarta Fåret – 3 nystan till kropp och 1 nystan till övriga delar 

Vår - Viking Garn – 5 nystan till kropp och 2 nystan till övriga delar 

Whirl eller Whirl Ombré – 1 nystan till 2 hela figurer 
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MÖNSTER 

 

Huvud  
1) 6fm i en magisk cirkel (6) 

2) *öka* x6  (12) 

3) *1fm, öka* x6 (18) 

4) *2fm, öka* x6 (24) 

5) *3fm, öka* x6 (30) 

6) *4fm, öka* x6 (36) 

7) *5fm, öka* x6 (42) 

8) *6fm, öka* x6 (48) 

9) *7fm, öka* x6 (54) 

10) *8fm, öka* x6 (60) 

11)*9fm, öka* x6 (66) 

12)*10fm, öka* x6 (72) 

13-21) fm, 9 varv (72) 

 

22) *10fm, min *x6 (66) 

23) *9fm, min* x6 (60) 

24) *8fm, min* x6 (54) 

25) *7fm, min* x6 (48) 

26) *6fm, min* x6 (42) 

Klipp garnet och fäst. 

Kropp  

1) 6fm i en magisk cirkel (6) 

2) *öka* x6  (12) 

3) *1fm, öka* x6 (18) 

4) *2fm, öka* x6 (24) 

5) *3fm, öka* x6 (30) 

6) *4fm, öka* x6 (36) 

7) *5fm, öka* x6 (42) 

8) *6fm, öka* x6 (48) 

9) *7fm, öka* x6 (54) 

10) *8fm, öka* x6 (60) 

11) *9fm, öka* x6 (66) 

12)*10fm, öka*x6 (72) 

13) fm   (72) 

14) *11fm, öka* x6 (78) 

15)-28) fm, 14 varv(78) 

29) *11fm, min* x6 (72) 

30) fm  (72) 

31) *10fm, min* x6 (66) 

32) fm  (66) 

33) *9fm, min* x6 (60) 

34) fm  (60) 

35) *8fm, min* x6 (54) 

36) fm  (54) 

37) *7fm, min* x6 (48) 

38) fm  (48) 

39) *6fm, min* x6 (42) 

40) fm  (42) 

Klipp av och spara en lång bit att sy 

ihop huvud med kroppen. 



www.favoritgarner.se                                                                                           www.gicona.com  

© Copyright Gicona AB 2019 i samarbete med Favoritgarner. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion och publicering av 

mönster utan medgivande är inte tillåtet. Låna gärna bilder men glöm inte att länka till sidan du lånat dem från.  

Använd gärna dessa hashtags så vi lättare hittar dig: #favoritgarnerunipop #favoritgarner 

 

Nos  
Arbeta runt luftmaskkedjan. 

Länka 12 

1)* öka, 9fm, öka* x2    (26) 

2) *1fm, öka, 10fm, öka*x2   (30) 

3) *1fm, öka, öka, 11fm, öka* x2  (36) 

4) *öka, 2fm, öka, 12fm, öka, 1fm* x2 (40) 

5)-11) 7 varv, fm     (40) 

Klipp av garnet och spara en lång bit att sy med. 
Bakben (gör 2) 

Starta med en annan färg än kroppen 

1) 6fm i en magisk cirkel (6) 

2)* öka* x6  (12) 

3) *1fm, öka* x6 (18) 

4) *2fm, öka* x6 (24) 

5) *3fm, öka* x6 (30) 

6) *4fm,öka* x6 (36) 

Byt färg till samma färg som kropp 

7)-12) fm, 6 varv  (36) 

13) *4fm, min*x6 (30) 

Klipp garnet, lämna en bit att sy med.  
Framben (gör 2) 

Starta med en annan färg än kroppen 

1) 5fm i en magisk cirkel (5) 

2) *öka* x5  (10) 

3) *1fm, öka* x5 (15) 

4) *2fm, öka* x5 (20) 

5) *3fm, öka* x5 (25) 

6) *4fm, öka* x5 (30) 

Byt färg till samma färg som kropp 

7)-11) fm, 5 varv (25) 

12) *4fm, min* x5 (20) 

Klipp garnet, lämna en bit att sy med.  
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Horn (gör 1) 

1) 4fm i en magisk cirkel (4) 

2) *öka, 1fm* x2 (6) 

3) *öka, 2fm* x2 (8) 

4) *öka, 3fm* x2 (10) 

5) *öka, 4fm* x2 (12) 

6) *öka, 5fm* x2 (14) 

7) *öka, 6fm* x2 (16) 

8) *öka, 7fm* x2 (18) 

9)-11) fm, 3 varv (18) 

Klipp garnet, lämna en bit att sy med.  

Öron (gör 2 i kroppsfärgen, stoppa ej) 

1) 4fm i en magisk cirkel 

2) *öka, 1fm* x2 (6) 

3) *öka, 2fm* x2 (8) 

4) *öka, 3fm* x2 (10) 

5) *öka, 4fm* x2 (12) 

6) *öka, 5fm* x2 (14) 

7) *öka, 6fm* x2 (16) 

8) *öka, 7fm* x2 (18) 

9)-10) fm, 2 varv (18) 

11) *min, 2fm* x4,  min (13) 

Klipp garnet, lämna en bit att sy med. 

Man/Hår - se antal lm i listan för garnalternativ. Finns inget angivet för det garn du 

anger, gå efter ett liknande garns anvisning. VIRKA HÅRT OCH JÄMNT! 
 

1) Gör en kedja, börja sen i 2:a  kedjan 

2) 3fm i varje kedja  
Lämna ca 10 cm i början och slutet att sy med. 

Svans - se antal lm i listan för garnalternativ. Finns inget angivet för det garn du anger, gå 

efter ett liknande garns anvisning. VIRKA HÅRT OCH JÄMNT! 
 

1) Gör en kedja, börja sen i 2:a kedjan 

2) 3fm i varje kedja 
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Såhär färdigställs enhörningen: 

 

Stoppa alla delar (INTE öronen!) och tryck fast säkerhetsögonen 

Sy ihop huvud med kropp 

Sy fast nosen på huvudet 

Sy fast frambenen på överkroppen 

Sy fast bakbenen på underkroppen 

Sy fast hornet på pannan och öronen snett bakom hornet. 

Sy fast lockarna. Starta bakom hornet och sy samtliga lockar tillsammans och centrerat. 

Sy svansen i mitten på underkroppen. 

FÄSTA HÅR - Tag igenom kroppen, sedan håret.  Gör detta  två gånger med båda bitarna. 

Gör ett par knutar, klipp av överflödet och göm knuten  inuti. 

 

ÖGON - Vill du inte använda säkerhetsögon kan du istället virka två runda svarta ”pads” 

och sy fast. Har du tunt garn och ska ha ögon till en stor figur, använd fler trådar. Om 

ögonen är tillräckligt stora och plats finns, så blir ögonen mer levande med små vita 

”pads” på de svarta (se den stora vita figurens ögon). 
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Nu är din Unipop klar! 

Använd gärna #favoritgarnerunipop och #favoritgarner 

i sociala medier så vi får se din söta figur och annat fint du skapar! 


