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STOR & Liten GRODSNUTTIS  
(Stor - Garnet Stone washed XL & liten – garnet Catona) 

 
Design @annavirkpanna - Finalist i Scheepjesutmaningen 2016 

 
Instagram: @annavirkpanna 
Blogg: www.annavirkpanna.com 

 
5 % av alla intäkter från försäljningen av garnkit till denna grodsnutte doneras till 

Barndiabetesfonden i designern Annas namn. 
 

Observera att mönstret inte är provvirkat och felaktigheter kan förekomma. Skulle ni 
hitta fel, vänligen maila till design@favoritgarner.se så vi kan rätta till felet.  

 

   
 
 
Garn större groda (grodan med rosett på huvudet), höjd ca 40 cm:  
Scheepjes Stone Washed XL (svarta partiet av ögonen i garnet Catona). 
Färg och garnåtgång: 3 nystan 846 Canada Jade (till kropp och huvud), 1 nystan 
841 Moon Stone (endast till vita partiet i ögonen), 851 Garnet (endast till rosett och 
mun) samt 1 nystan 25-gram 110 Catona (endast till svarta partiet i ögonen). 
Observera att det blir mycket garn garn över om du köper detta färdiga garnpaket. 
Virknål: 5,0 mm och 3,0 mm 
 
Garn mindre groda (groda utan rosett på huvud), höjd ca 27 cm:  
Scheepjes Catona 
Färg och garnåtgång: 1 st 50 gramsnystan färg 205 (till kropp och huvud), 1 st 25-
gramsnystan färg 192 (endast till mun), 1 st 25-gramsnystan färg 106 (endast till 
ögon) och 1 st 25-gramsnystan färg 110 svart (endast till ögon) 
Virknål: 3,0 mm 
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Förkortningar 
 
lm – luftmaska 
fm – fast maska 
st – stolpe 
sm – smygmaska 
 
2 fm tills – (minskning) Ta virknålen genom den maskbågen närmast dig (den 
främre), dra inte genom garnet. Nu finns det två maskor på virknålen. Kör 
genom virknålen genom nästa främre maskbåge. Nu har du tre maskor på 
virknålen och kan dra genom garnet. 
 
2 st tills – (minskning) Börja med en stolpe men gör inte sista 
genomdragningen, istället gör du ett nytt omslag och gör likadant i nästa 
stolpe. Nu har du fyra öglor på virknålen. Dra garnet genom de två första 
maskorna, så du har tre öglor på virknålen. Dra garnet genom alla tre 
maskorna och maskan är klar. 
 
2i1 – (ökning) Virka 2 fasta maskor i samma maska. 
 
Huvud, armar, ben och ögon virkas runt, utan att avsluta varje varv med en 
sm. Använd gärna en garnbit eller en markör för att se var varvet börjar. 
 
Siffrorna inom () i slutet på varje varv visar hur många maskor man ska ha 
när varvet är slut. 
 
Kropp 
 
60 lm, slut till en ring med en sm. Se till att luftmaskkedjan inte är snurrad. 
 
Första stolpen är alltid 2 lm med en vanlig stolpe i samma maska. På de varv 
där det börjar med 2 st tills, innebär detta att man först gör de två lm sen 
virkas den första stolpen (som görs i samma maska som de två lm) ihop med 
nästa stolpe. 
 
Varje varv avslutas med en sm i första stolpen, alltså inte i de två lm utan i 
den första stolpen. 
 
V 1) 60 stolpar 
V 2) 60 stolpar 
V 3) 60 stolpar 
V 4) 2 st tills, 26 st, 2 st tills x 2, 26 st, 2 st tills. 
V 5) 56 st 
V 6) 2 st tills, 24 st, 2 st tills x 2, 24 st, 2 st tills. 
V 7) 52 st 
V 8) 2 st tills, 22 st, 2 st tills x 2, 22 st, 2 st tills. 
V 9) 48 st 
V 10) 2 st tills, 20 st, 2 st tills x 2, 20 st, 2 st tills. 
V 11) 44 st 



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. 
 
 

V 12) 2 st tills, 18 st, 2 st tills x 2, 18 st, 2 st tills. 
V 13) 40 st 
V 14) 2 st tills, 16 st, 2 st tills x 2, 16 st, 2 st tills. 
V 15) 36 st 
V 16) 2 st tills, 14 st, 2 st tills x 2, 14 st, 2 st tills. 
V 17) 32 st 
V 18) 2 tills, 12 st, 2 st tills x 2, 12 st, 2 st tills. 
V 19) 28 st 
V 20) 2 tills, 10 st, 2 st tills x 2, 10 st, 2 st tills. 
V 21) 24 st 
V 22) 2 lm, 2 tills, 8 st, 2 st tills x 2, 8 st, 2 st tills. 
V 23) 20 st 
 
Klipp av garnet med lång ände så det går att sy fast huvudet på kroppen. 
 
Huvud 
 
V 1) 6 fm i en magisk cirkel (6) 
V 2) 2i1 varvet runt (12) 
V 3) 1 fm, 2i1 varvet runt (18) 
V 4) 2 fm, 2i1 varvet runt (24) 
V 5) 3 fm, 2i1 varvet runt (30) 
V 6) 4 fm, 2i1 varvet runt (36) 
V 7) 5 fm, 2i1 varvet runt (42) 
V 8) 6 fm, 2i1 varvet runt (48) 
V 9-16) 48 fm (48) 
V 17) 6 fm, 2 fm tills, varvet runt (42) 
V 18) 5 fm, 2 fm tills, varvet runt (36) 
V 19) 4 fm, 2 fm tills, varvet runt (30) 
V 20) 3 fm, 2 fm tills, varvet runt (24) 
V 21) 2 fm, 2 fm tills, varvet runt(18) 
 
Fyll huvudet med stoppning, pressa inte så det blir överfyllt eftersom den 
nedersta kanten på huvudet ska virkas ihop och stoppas ner i kroppen där den 
sys fast. 
 
V 22) 1 lm, virka ihop öppningen med 8 fm, 1 lm, vänd 
V 23) 1 fm i varje fm (8). 
 
Klipp av garnet och fäst. 
 
Fötter/Ben (gör 2 st) 
 
V 1) 6 fm i en magisk cirkel (6) 
V 2) 2i1 varvet runt (12) 
V 3) 1 fm, 2i1 varvet runt (18) 
V 4 -6) 18 fm (18) 
V 7) 1 fm, 2 fm tills, varvet runt (12) 
V 8-10) 12 fm (12) 
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Klipp av garnet och fäst. 
 
Armar (gör 2 st) 
 
V 1) 6 fm i en magisk cirkel (6) 
V 2) 2i1 varvet runt (12) 
V 3) 1 fm, 2i1 varvet runt (18) 
V 4 -6) 18 fm (18) 
V 7) 1 fm, 2 fm tills, varvet runt (12) 
V 8-18) 12 fm (12) 
 
Fyll med lite stoppning, platta till öppningen och virka ihop med 5 fm. Klipp av 
garnet och lämna en lång bit att sy fast med. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Öga - vitt (gör 2 st) 
 
V 1) 6 fm i en magisk cirkel (6) 
V 2) 2i1 (12) 
V 3) 1 fm, 2i1 (18) 
V 4) 18 fm (18) 
V 5) 1 fm, 2 fm tills (12) 
V 6) 12 fm (12) 
 
Klipp av så du har en lång tråd att kunna sy fast ögat med. 
 
Öga – svart (gör 2 st) 
 
6 fm i en magisk cirkel, avsluta med sm i första maskan. Klipp av garnet och 
sy fast på det vita. 
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Montering 
 
Platta till benen och stick in i öppningen i nederkant. Placera ut dem där det 
ser bra ut, men försök få dem lika långt från yttersidorna. Nåla fast benen och 
sy fast dem när du syr ihop hela nederkanten. 
 
Stick ner kanten på huvudet i den lilla öppningen överst. Nåla fast och sy fast 
när du syr ihop öppningen. 
 
Armarna sydde jag fast ca 1,5 cm från ovankanten på kroppen. 
 
Nåla fast ögonen uppe på huvudet, stoppa med lite fyllning och sy fast. Innan 
du klipper av tråden så kan du passa på att göra det vita blänket i pupillerna 
(det svarta). Fäst tråden och klipp av. 
 
Ta lite rött eller den färg du vill och brodera dit mun och näsborrar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


