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Solskenselefanten Solveig 
 

Solskenselefanten Solveig – Design Nina Swärdenborn 
 

Facebook: Ninas Virkhörna 
Instagram: @dillkronan 

 
Finalist i Scheepjesutmaningen 2016 

 
5 % av alla intäkter från försäljningen av garnkit till Solskenselefanten Solveig 

doneras till Min Stora Dag i Nina Swärdenborns namn. 
 

 

 

 
Här kommer Solveig, hon är en elefant. 
Hon fick sitt namn, utav en snäll tant. 

Solveig är gul, som solen så klar. 
Och här kommer förklaringen, till namnet hon har. 

Hon lyser om dagarna, som solen så gul. 
Och att vara en solskenselefant, det tycker hon är kul 

I sin lila kjol, trivs hon så bra. 
För i denna kan hon dansa, och av det blir hon glad. 

 

 



www.favoritgarner.se  Följ oss gärna på Facebook och Instagram 

 
Copyright Favoritgarner / Gicona AB 2016. Reproduktion och publicering av material och texter utan 
medgivande från Gicona AB (Favoritgarner) är ej tillåtet. 

 
 
Observera att felaktigheter i mönstret kan förekomma. Skulle ni hitta fel, vänligen 
maila till design@favoritgarner.se så vi kan rätta till felet.  
 
Garn: Scheepjes Catona 
Garnåtgång: Ca 75 gram av Yellow Gold 208, ca 10 gram av Helio 128.  
Liten mängd av följande garn behövs till armar/ben, ögon och hår av Snow White 106, Jet Black 
110, Kiwi 205, Tulip 222 och Peach 386. 
 
OBS! I garnkitet ingår 2 st 50-gramsnystan färg nr. 208 (kroppen) och 1 st 25-gramsnystan färg 
nr.128 (kläder) samt 1 st 25-gramsnystan i färg vit 105 och svart 110 för att kunna göra ögon och 
detaljer på armar/ben. Garnet som anges till håret huvudet är så pass lite att de inte är med i 
garnkitet för att hålla kostnaden nere. Antingen så kan dessa färger köpas separat som 25 
gramsnystan (färg 205, 222 och 386) eller så används garnbitar av de färger som ingår i kitet 
alternativt egna garnrester. 
 
Virknål: 2,0 mm 
 
Höjd: ca 27 cm 
 
Förkortningar: 
m - m 
lm - luftmaska 
sm - smygmaska 
hst - halvstolpe 
stp - stolpe 
dst - dubbelstolpe 
bmb - bakre maskbåge 
fmb - främre maskbåge 
2 fm tills - minskning, virka ihop två maskor eller hoppa över en maska 
2i1 - ökning, virka två fasta maskor i samma maska 
Siffror inom parantes () visar hur många maskor det finns på varvet. 
 
Huvud 
1. 6 fm i en magisk ring (6) 
2. 6 ökningar (12) 
3. (1 fm, 1 ökning) *6 (18) 
4. (2 fm, 1 ökning) *6 (24) 
5. (3 fm, 1 ökning) *6 (30) 
6. (4 fm, 1 ökning) *6 (36) 
7. (5 fm, 1 ökning) *6 (42) 
8. (6 fm, 1 ökning) *6 (48) 
9. (7 fm, 1 ökning) *6 (54) 
10. 54 fm (54) 
11. (8 fm, 1 ökning) *6 (60) 
12-13, 60 fm (60) 
14. (9 fm, 1 ökning) *6 (66) 
15-19, 66 fm (66) 
20. (9fm, 1 intag) *6 (60) 
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21-22, 60 fm (60) 
23. (8 fm, 1 intag) *6 (54) 
24. 54 fm (54) 
25. (7 fm, 1 intag) *6 (48) 
26. (6 fm, 1 intag) *6 (42) 
27. (5 fm, 1 intag) *6 (36) 
28. (4 fm, 1 intag) *6 (30) 
29. (3 fm, 1 intag) *6 (24) 
 
Ta av tråden och spara en bit till att sy med. 
Innan du fäster huvudet på kroppen så ska du stoppa huvudet, passa på  
att stoppa lite extra vid hals/nacke. 

 Armar (gör 2) 
1. 6 fm i en magisk ring (6) 
2. 6 ökningar (12) 
3. (1 fm, 1 ökning) *6 (18) 
4. (2 fm, 1 ökning) *6 (24) 
5. 24 fm i bmb (24) 
6. 24 fm (24) 
7. (2 fm, 1 minskning) *6 (18) 
8-30. virka 18 fm per varv. (18) 

 
Ta av tråden och lämna en bit att sy med. Det är enklast om du stoppar  
armen efterhand som du virkar, stoppa inte dem för hårt. 
Pressa samman armen och virka ihop med 9 fm. 

 
Snabel 
1. 6 fm i en magisk ring 
2. 6 ökningar (12) 
3. virka i bmb varvet runt (12) 
4. 12 fm (12) 
5. virka i bmb varvet runt (12) 
6. 3 fm, 1 ökning (15) 
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7. virka i bmb varvet runt (15) 
8. 15 fm (15) 
9. virka i bmb varvet runt (15) 
10. 15 fm (15) 
11. virka i bmb varvet runt (15) 
12. 15 fm (15) 
13. virka i bmb varvet runt (15) 
14. 15 fm (15) 
15. virka i bmb varvet runt (15) 
16. 15 fm (15) 
17. virka i bmb varvet runt (15) 
18. 15 fm (15) 
19. virka i bmb varvet runt (15) 
20. 15 fm (15) 
21. virka i bmb varvet runt (15) 
22. 15 fm (15) 
23. virka i bmb varvet runt (15) 
24. (4 fm, 1 ökning9 *3 (18) 
25. 1 hst, 1 stp, 2 dst i samma m, 1 stp, 1 hst, 1 fm, 1 sm. 

 
Ta av tråden och lämna en bit att sy fast snabeln med. 

 
Jag sydde fast snabeln mellan varv 18-23, obs sy inte fast den sista delen du virkade, det är mun.  
Jag använde piprensare i min snabel för att kunna böja den, och lämnade en bit utanför snabeln så 
att jag kunde rikta in den på huvudet. 

 
Stoppa snabeln innan du syr fast den. 
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Öron (gör 2) 
1. 6 fm i en magisk ring 
2. 6 ökningar (12) 
3. (1 fm, 1 ökning) *6 (18) 
4. (2 fm, 1 ökning) *6, (24) 
5. 2 fm i de närmsta 3 m, 21 fm (27) 
6. 1 fm, 2 fm i de närmsta 3 m, 23 fm (30) 
7. 3 fm, 2 fm i de närmsta 3 m, 24 fm (33) 
8. 5 fm, 2 fm i nästa m, 27 fm (34) 
9. 6 fm, 2 fm i nästa m, 27 fm (35) 
10. 8 fm, 2 fm i nästa m, 15 fm, 2 fm tillsammans, 9 fm (35) 
11. 8 fm, 2 fm i de närmsta 3 m, 15 fm, 2 fm tillsammans, 7 fm (37) 
12. 8 fm, (2 fm tillsammans 3 gånger, 15 fm, 2 fm tillsammans, 6 fm (33) 
13. 8 fm, 2 fm tillsammans 3 gånger, 19 fm (30) 
14. 7 fm, 2 fm tillsammans 3 gånger, 11 fm, 2 fm tillsammans, 4 fm (26) 
15. 6 fm, 2 fm tillsammans 2 gånger, 10 fm, 2 fm tillsammans, 4 fm (23) 
16. 4 fm, 2 fm tillsammans 3 gånger, 7 fm, 2 fm tillsammans 2 gånger, 2 fm (18) 
17. 6 fm, pressa örat platt och virka samman det med 9 fm (9) 

Ta av tråden och lämna en bit att sy fast med. 

 Ben (gör 2) 
1. 6 fm i en magisk ring (6) 
2. 6 ökningar (12) 
3. (1 fm, 1 ökning) *6 (18) 
4. (2 fm, 1 ökning) *6 (24) 
5. (3 fm, 1 ökning) *6 (30) 
6. virka i bmb varvet runt (30) 
7. 30 fm 
8. (3 fm, 1 minskning) *6 (24) 
9. (10 fm, 1 minskning) *2 (22) 
10-24, virka 22 fm per varv. (22) 
25. Ben 1, ta av garnet och fäst, stoppa. Ben 2, stoppa, ta inte av garnet. 
Nu ska du virka ihop benen, börja med att lägga benen bredvid varandra,  
ben 1 till höger och ben två till väster. Garnet från ben två ska nu vara i  
mitten, fötterna ska peka lite utåt. Virka samman benen genom att börja  
virka på ben ett 22 fm, när du kommer till mitten där benen möts går du  
över till ben två och virkar 22 fm. (44) 
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26. (22 fm, 1 ökning) *2 (46) 
27. 11 fm, 1 ökning, 22 fm, 1 ökning (48)  
28. 48 fm 
29. (15 fm, 1 ökning) *3 (51) 
30. 51 fm 
31. 51 fm 
32. (16 fm, 1 ökning) *3 (54) 
33-35, 54 fm (54) 
36. 36 fm, 
37. virka 54 fm i bmb (54) 
38. (1 minskning, 16 fm) *3 (51) 
39-40, 51 fm (51) 
41. (1 minskning, 15 fm) *3 (48) 
42. 48 fm (48) 
43. (1 minskning, 14 fm) *3 (45) 
44. 45 fm (45) 
45.(1 minskning, 13 fm) *3 (42) 
46. 42 fm (42) 
47. (1 minskning, 12 fm) *3 (39) 
48. 39 fm (39) 
49. (1 minskning, 11 fm) *3 (36) 
50. 36 fm (36) 
51. (1 minskning, 10 fm) *3 (33) 
52. 33 fm (33) 
53. (i minskning, 9 fm) 30 fm 
54. 30 fm 
55. 30 fm 
56. (1 minskning, 8 fm) * 3 (27) 
57. 27 fm 
58. 27 fm 
59. (1 minskning, 7 fm) *3 (24) 
60. 24 fm 

Ta av garnet, lämna tillräckligt så att du kan sy samman huvud och kropp,  
det är enklast om du stoppar efterhand som virkar, annars gör det nu, stoppa hårt vid halsen. 

 
Svans 

 

Dra igenom sex bitar garn mellan varv 34 och 35, gör en fläta och slå en knut. 



www.favoritgarner.se  Följ oss gärna på Facebook och Instagram 

 
Copyright Favoritgarner / Gicona AB 2016. Reproduktion och publicering av material och texter utan 
medgivande från Gicona AB (Favoritgarner) är ej tillåtet. 

 

Kjol 
Håll elefanten så att du har benen riktade från dig. 
1. Virka kjolen i de fmb på varv 37, virka vanliga fm första varvet. (54) 
2. (1 fm, 1 ökning) varvet ut (80) 
3. Virka 3 lm, detta är första stolpen, fortsätt med stolpar i varje maska varvet runt (80) 
4. (1 fm, 1 ökning) varvet ut (119) 
5. Virka 3 lm, detta är första stolpen, fortsätt med stolpar i varje maska varvet runt (119) 
6. Virka tre lm, hoppa över 1 m, virka ner i nästa m, fäst med en fm. 

  

Upprepa på detta sätt varvet ut för att få volang på kjolen. 

Rosett 
1. Virka 16 lm 
2. Virka 1 fm i andra m från virknålen, virka 14 fm plus att du gör en lm på slutet (15) 
3. Virka 15 fm plus en lm på slutet (15) 
4. Virka 15 fm, ta av garnet men spara så att du kan sy. 

 

 

 
Lägg kortändarna mot varandra och sy samman, se till så att "sömmen" kommer i mitten,  
vira sen garnet runt om på mitten där du sytt. Fäst tråden och sy fast rosetten där du tycker att den 
passar.  
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Ögon 
1. 5 fm i en magisk ring med svart garn, slut med en sm.(5) 
2. 5 ökningar, ta av tråden (10) 
3. Med vitt garn virkar du 2 fm i varje maska tills du har 16 vita fm och har virkat i 8 m. (16) 

 
Ta av tråden, men spara en bit så att du kan sy fast ögat. 
Jag sydde fast det precis vid snabeln.  
Brodera ögonfransar och en svart linje under ögat, och glöm 
inte det vita blänket. 

 
 

 

 

 

 

 

Hår 
Dra igenom ca 10 cm långa bitar garn mitt uppe på elefantens huvud, gör dubbelknut och repa upp 
garnet med en nål. 
Frisera vid behov. 

 

Montera ihop alla delar och nåla vid behov. 
Sy fast allt och glöm inte att brodera "naglar" på fötterna. 
Fäst alla trådar och klipp av alla garnändar. 
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Så där ja då har du gjort en solskenselefant, vid frågor går det bra att maila mig på  
swardenborn@live.se 
Nina Swärdenborn 


