REFLEXÖDLA
Design Lankava Oy, Silja Palviainen
Storlek 5x9,5 cm
Material 7 g tunt reflexgarn från Lankava.
Virknål nr 1,75 eller enligt handlag.
Skumplast, 0,7 mm ståltråd, 2 små pärlor,
pärlnål, synål och sytråd.
Virka först ödlans kropp med fm utan att avsluta varven. Börja med ödlans huvud.
Gör en ögla av garnet runt fingret, virka i öglan 5
fm och avsluta varvet med en sm.
Varv 1-2: 1 lm, upprepa *1 fm, 2 fm i samma m*. Märk ut
varvets första m med exempelvis en tråd.
Varv 3: Upprepa *2 fm i samma m, 2 fm*.
Varv 4-7: Virka 4 varv utan ökningar.
Varv 8: Upprepa *2 fm, minska genom att virka ihop 2 fm*.
Varv 9-10: Virka 2 varv utan minskningar.
Varv 11: Som varv 3.
Varv 12: Virka ett varv utan ökningar.
Varv 13: Upprepa *3 fm, 2 fm i samma m*.
Varv 14-26: Virka 13 varv utan ökningar och fyll huvudet med små
bitar av skumplast. Pressa in bitarna med virknålens andra ände.
Minska i slutet genom att på olika ställen i varje varv virka ihop
2 fm. Klipp av och fäst garnet.
Ben Klipp ståltråden i bitar på 7-8 cm och gör en liten
ögla i bitarnas ena ände. Trä ståltråden från kroppens
sidor till magen, forma benen och gör en ögla också
i andra änden. Täck benen med reflexgarn. Täck först
vänster bakben och sen höger framben: Fäst tråden i
kroppen. Virka fm fram till öglan och sedan de tre tårna
på följande sätt: *2 fm i öglan, 3 lm, 1 fm i första lm*, upprepa *-* 3 ggr, 2 fm i öglan. Fäst och klipp av garnet. Virka vänster framben och
höger bakben i omvänd riktning, från tårna mot kroppen.
Lämna en ganska lång bit garn i sidan av kroppen och sy fast benen tätt intill
kroppen. Fäst garnet. Sy slutligen fast pärlor till ögon och fäst med pärlnålen i magen.
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