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Mönster virkad Flodis  
beskrivning av pm* finns i slutet av dokumentet 
 
Huvud och kropp:  
 
v1: 6 pm* i en magisk ring (= 6 pm)  
v2: 2 pm i varje pm (= 12 pm)  
v3: 1 pm, 2 pm i nästa pm (= 18 pm) 
 v4: 2 pm, 2 pm i nästa pm (= 24 pm)  
v5: 3 pm, 2 pm i nästa pm (=30 pm)  
v6: 4 pm, 2 pm i nästa pm (= 36 pm)  
v7: 5 pm, 2 pm i nästa pm (= 42 pm) 
 v8-v11: 1 pm i varje pm (= 42 pm)  
v12: 5 pm, 2 pm tillsammans (= 36 pm)  
v13: 4 pm, 2 pm tillsammans (= 30 pm)  
v14: 3 pm, 2 pm tillsammans (= 24 pm)  
v15: 2 pm, 2 pm tillsammans (= 18 pm)  
v16: 1 pm i varje pm (= 18 pm)  
 
Nu är huvudet klart. Stoppa huvudet och 
fortsätt att virka kroppen:  
 
v17: 2 pm, 2 pm i nästa pm (= 24 pm)  
v18: 3 pm, 2 pm i nästa pm (= 30 pm)  
v19: 4 pm, 2 pm i nästa pm (= 36 pm)  
v20-v25: 1 pm i varje pm (= 36 pm)  
v26: 5 pm, 2 pm i nästa pm (= 42 pm)  
v27: 1 pm i varje pm (42 pm)  
 
Om flodis ska ha badbyxor ska du byta färg nu 
och sen byta varannat varv.  
 
v28: 6 pm, 2 pm i nästa pm (= 48 pm)  
v29: 1 pm i varje pm (= 48 pm)  
v30: 6 pm, 2 pm tillsammans (= 42 pm)  
v31: 5 pm, 2 pm tillsammans (= 36 pm)  
v32: 4 pm, 2 pm tillsammans (= 30 pm)  
v33: 3 pm, 2 pm tillsammans (= 24 pm)  
 
Stoppa kroppen innan du fortsätter att virka 
ihop den.  
 
V34: 2 pm, 2 pm tillsammans (= 18 pm)  
V35: 1 pm, 2 pm tillsammans (= 12 pm)  
V36: 2 pm tillsammans i varje pm (= 6 pm)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ben:  
 
v1: 6 pm i en magisk ring (= 6 pm)  
v2: 2 pm i varje pm (= 12 pm)  
v3: 1 pm, 2 pm i nästa pm (=18 pm)  
v4: 7 pm, 1 5pop , 1 pm, 1 5 pop, 1 pm,  
1 5pop, 6 pm (= 18 pm)  
v5-v6: 1 pm i varje pm (= 18 pm) 
 v7: 1 pm, 2 pm tillsammans (= 12 pm)  
v8-v12: 1 pm i varje pm (= 12 pm)  
 
Byt färg till badbyxefärgen om flodis ska ha 
några  
 
v13-v14: 1 pm i varje pm (= 12 pm)  
v15: 1 pm, 2 pm i nästa pm (= 18 pm)  
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Arm:  
 
v1: 5 pm i en magisk ring (= 5 pm)  
v2: 2 pm i varje pm (= 10 pm)  
v3: 1 pm, 2 pm i nästa pm (= 15 pm)  
v4-v5: 1 pm i varje pm (= 15 pm)  
v6: 14 pm, 1 pop5 (= 15 pm)  
v7: 1 pm, 2 pm tillsammans (= 10 pm)  
v8-v15: 1 pm i varje pm (= 10 pm)  
 
 
Nos:  
 
v1: 7 pm i en magisk ring (= 7 pm)  
v2: 2 pm i varje pm (= 14 pm)  
v3: 1 pm, 2 pm i nästa pm (= 21 pm) 
v4-v9: 1 pm i varje pm (= 21 pm)  
 
Fyll nosen med vadd innan du fortsätter att 
virka ihop den.  
 
v10: 1 pm, 2 pm tillsammans (= 14 pm)  
v11: 2 pm tillsammans i varje pm (= 7 pm)  
 
 
Öron:  
 
Börja med att virka i samma färg som resten 
av kroppen  
 
v1: 5 pm i en magisk ring (= 5 pm)  
v2: 2 pm i varje pm (= 10 pm)  
v3: 1 pm, 2 pm i nästa pm (= 15 pm)  
 
Byt nu till den färg du vill ha på insidan av örat  
 
v1: 5 pm i en magisk ring (= 5 pm)  
v2: 2 pm i varje pm (= 10 pm)  
 
Sy ihop delarna  
 

 

Svans:  

 

Ta tre garnbitar som är dubbelt så långa som 

du vill ha svansen. Trä igenom dem i en maska 

på rumpan och fläta med 2 garn i varje 

tredjedel. Gör en knut längst ner och lämna 1 

cm garn att hänga längst ut på svansen.  

 

Montering: Fyll alla delar med vadd. Jag la 

även in några plingor i huvudet. Sy ihop alla 

delar. Sy några varv i en maska på nosen för 

att få en nosvinge. Gör en till på andra sidan 

nosen. Sy på ögon! 

 

 

 

 

pm* – pastillmaska 

 

Stick nålen genom näsa maska. Hämta garnet 

och dra igenom. Du har nu två maskor på 

nålen. Hämta garnet och dra igenom den 

första maskan. Du har nu två maskor på 

garnet. Hämta garnet ytterligare en gång och 

dra nu igenom bägge maskor. Du har nu gjort 

en pastillmaska. 


