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Denna lilla kaninkorgen är tänkt som en förvaringskorg till bebisens småsaker vid skötbordet. Men du
kan naturligtvis använda den till precis vad du vill. Kaninkorgen virkas Infinity Hearts Amigurumi.
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Storlek

Kaninkorgen är ca 8,5 cm i diameter och 6,5 cm hög (utan öron)

Material

Virknål str 3,50 mm
Stoppnål
Ev. Sax 

Garnforbrug

1 nystan Infinity Hearts Amigurumi 09 Ljusbrun
1 nystan Infinity Hearts Amigurumi 22 Rosa

Förkortningar

MR – magisk ring

Fm – fastmaska

Sm - smygmaska

2 i nästa – 2 fm i samma maska

Minsk. – Minskning

x (antal) – upprepa x antal gånger

*-* - upprepa hela varvet

 

Metod

 

Själva korgen:

Använd det ljusbruna garnet

V. 1. 6 fm i MR (6)

https://rito.se/210-haeklenale
https://rito.se/1338-stoppenale-uldnale
https://rito.se/371-sakse
https://rito.se/infinity-hearts-amigurumi/20945-infinity-hearts-amigurumi-garn-09-lysebrun-5713410012147.html
https://rito.se/infinity-hearts-amigurumi/20958-infinity-hearts-amigurumi-garn-22-lyserod-5713410012253.html


 

V. 2. *2 fm i varje m* (12)

V. 3. *1 fm, 2 i nästa* (18)

V. 4. *2 fm, 2 i nästa* (24)

V. 5. *3 fm, 2 i nästa* (30)

V. 5. 2 fm, 2 i nästa, *4 fm, 2 i nästa* x5, 2 fm (36)

V. 6. *5 fm, 2 i nästa* (42)

V. 7. 3 fm, 2 i nästa, *6 fm, 2 i nästa* x5, 3 fm (48)

V. 8. *7 fm, 2 i nästa* (54)

V. 9. 1 fm i bakre maskbågen i varje m (54)

V. 10-22. 1 fm i varje m (54)

V. 23. 1 sm i varje m (54)

Avsluta och fäst

 

Öron (gör 2):

Använd det ljusbruna garnet

V. 1. 6 fm i MR (6)

V. 2. 1 fm i varje m (6)

V. 3. *1 fm, 2 i nästa* x3 (9)

V. 4. *2 fm, 2 i nästa* x3 (12)

V. 5. *3 fm, 2 i nästa* x3 (15)

V. 6-7. 1 fm i varje (15)

V. 8. *3 fm, 1 minsk.* x3 (12)



 

V. 9. *2 fm, 1 minsk.* x3 (9)

V. 10. 1 fm i varje (9)

V. 11. *1 fm, 1 minsk.* x3 (6)

Lämna en lång tråd till montering. 

Montera öronen på insidan av kaninen vid varv 21 på korgen.

 

Nos:

Använd det rosa garnet

Klipp av en lång bit garn och träd stoppnålen. Brodera nosen på korgen runt varv 17 med ca 6
maskors längd.



 

Designad av: Vildehjerte (Bianca Skogemann)
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