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Julfigurer 
Garn: Scheepjes Catona från www.favoritgarner.se 

Sammanställning färger och garnåtgång: 

• Vitt nummer 105 (ca 75 gram) 
• ”Hudfärgat” nummer 263 (ca 75 gram) 
• Ljusbrunt nummer (ca 25 gram) 
• Mörkbrunt nummer (ca 25 gram) 
• Svart nummer 110 (restgarn) 
• Rött nummer 115 (ca 25 gram) 
• Grönt nummer 389 (ca 25 gram) 
• Mörkblå nummer 164 (restgarn) 
• Turkos nummer 146 (restgarn) 
• Ljusblå nummer 384 (restgarn) 
• Orange nummer 281 (restgarn) 
• Gult nummer 208 (ca 25 gram) 
• Ljusgult nummer 403 (mindre än 25 gram) 
• Guld Candy från Svarta Fåret, Favoritgarner har detta som substitut. 

 
Virknål: 2,5 mm 

Du behöver: 

• Stoppning/vadd 
• Synål & Sax 
• Lim (textil eller skol) 
• En vit liten pompom till tomtens luva samt en röd med glitter till Rudolf 

(från Creativ Company). 
• Säkerhetsögon till granen. 

http://www.favoritgarner.se/
http://favoritgarner.se/produkt/lizzy-scheepjes/
http://www.cchobby.se/
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Förkortningar: 
m – maska 
fm – fastmaska 
lm – luftmaska 
st – stolpe 
hst – halvstolpe 

Nedan kommer två mönster som är grunden för alla olika gubbar, extra dekorationer 
samt avvikelser i färgbyten kommer att skrivas under respektive figur. 

Grundmönster kropp: 
Kom ihåg att fylla kroppen kontinuerligt under tiden du virkar. 
Virka 2 lm i färg 1. 
Varv 1: 6 fm i första lm. 
Varv 2: 2 fm i varje m (12 fm). 
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa m *upprepas 6 gånger* (18 fm). 
Varv 4: 1 fm x 2, 2 fm i nästa m *upprepas 6 gånger* (24 fm). 
Varv 5: 1 fm x 3, 2 fm i nästa m *upprepas 6 gånger* (30 fm). 
Varv 6: 1 fm x 4, 2 fm i nästa m *upprepas 6 gånger* (36 fm). 
Varv 7: Virkas i bakre maskbågen – 1 fm i varje (36 fm). 
Varv 8-12: 1 fm i varje m (36 fm). 
Varv 13: 1 fm x 4, nästa 2 m virkas ihop *upprepas 6 gånger* (30 fm). 
Varv 14-15: 1 fm i varje m (30 fm). 
Varv 16: 1 fm x 3, nästa 2 m virkas ihop *upprepas 6 gånger* (24 fm). 
Varv 17-18: 1 fm i varje m (24 fm). 
Varv 19: 1 fm x 2, nästa 2 m virkas ihop *upprepas 6 gånger* (18 fm). 
Varv 20-21: 1 fm i varje m (18 fm). 
Varv 22: 1 fm, nästa 2 m virkas ihop *upprepas 6 gånger* (12 fm). 
Byt till färg 2. 
Varv 23: 1 fm i varje m (12 fm). 
Varv 24: 1 fm, 2 fm i nästa m *upprepas 6 gånger* (18 fm). 
Varv 25: 1 fm x 2, 2 fm i nästa m *upprepas 6 gånger* (24 fm). 
Varv 26: 1 fm x 3, 2 fm i nästa m *upprepas 6 gånger* (30 fm). 
Varv 27: 1 fm x 4, 2 fm i nästa m *upprepas 6 gånger* (36 fm). 
Varv 28-33: 1 fm i varje m (36 fm). 
Varv 34: 1 fm x 4, nästa 2 m virkas ihop *upprepas 6 gånger* (30 fm). 
Varv 35: 1 fm x 3, nästa 2 m virkas ihop *upprepas 6 gånger* (24 fm). 
Varv 36: 1 fm x 2, nästa 2 m virkas ihop *upprepas 6 gånger* (18 fm). 
Varv 37: 1 fm, nästa 2 m virkas ihop *upprepas 6 gånger* (12 fm). 
Varv 38: Virka ihop 2 och 2 *upprepas 6 gånger* (6 fm). 
– Sy ihop det sista. 

Grundmönster ”mössa”: 
Inte alla figurer som har denna mössa, utan kan bytas ut mot andra huvudbonader. 
Virka 2 lm. 
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Varv 1: 6 fm i första lm. 
Varv 2: 2 fm i varje m (12 fm). 
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa m *upprepas 6 gånger* (18 fm). 
Varv 4: 1 fm x 2, 2 fm i nästa m *upprepas 6 gånger* (24 fm). 
Varv 5: 1 fm x 3, 2 fm i nästa m *upprepas 6 gånger* (30 fm). 
Varv 6: 1 fm x 4, 2 fm i nästa m *upprepas 6 gånger* (36 fm). 
Varv 7-12: 1 fm i varje m (36 fm). 

Montering: 
Kroppen och huvudet virkas som ett, men montering av de små delarna på respektive 
figur monteras enligt bilden. Mössor behövs inte sys fast utan bara träs på för de 
sitter bra ändå. 

 

Tomte 
Färger som använts: 
Röd nummer 115 som färg 1. 
Vit nummer 105. 
”Hudfärg” nummer 263 som färg 2. 
Svart nummer 110 till ögon och bälte. 

Avvikelser från grundmönstret: 
Varv 11 & 12 virkas i vitt för att sedan byta tillbaka till rött när varv 13 påbörjas. 
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Tomteluva: 
Använd rött och virka 2 lm. 
Varv 1: 5 fm i första lm. 
Varv 2-4: 1 fm i varje m (5 fm). 
Varv 5: 2 fm i varje m *upprepas 5 gånger* (10 fm). 
Varv 6-8: 1 fm i varje m (10 fm). 
Varv 9: 1 fm, 2 fm i nästa m *upprepas 5 gånger* (15 fm). 
Varv 10-12: 1 fm i varje m (15 fm). 
Varv 13: 1 fm x 2, 2 fm i nästa m *upprepas 5 gånger* (20 fm). 
Varv 14: 1 fm i varje m (20 fm). 
Varv 15: 1 fm x 3, 2 fm i nästa m *upprepas 5 gånger* (25 fm). 
Varv 16: 1 fm i varje m (25 fm). 
Varv 17: 1 fm x 4, 2 fm i nästa m *upprepas 5 gånger* (30 fm). 
Varv 18: 1 fm i varje m (30 fm). 
Varv 19: 1 fm x 5, 2 fm i nästa m *upprepas 5 gånger* (35 fm). 
Varv 20: 1 fm i varje m (35 fm). 
Varv 21: 1 fm x 6, 2 fm i nästa m *upprepas 5 gånger* (40 fm). 
Varv 22: 1 fm i varje m (40 fm). 
Byt färg till vitt. 
Varv 23-24: 1 fm i varje m (40 fm). 

Limma fast pompomen på toppen av luvan. 
Sy ett spänne mitt fram på magen med svart garn. 
Sy 4-5 små stygn fram och tillbaka så tomten får två små ögon, ca 5 maskor emellan. 

Jenna Månsson (@madebyvilsestigen på 
Instagram) skapade även en liten tomtemor efter 
mitt grundmönster. 



 
 

www.favoritgarner.se  Blogg: www.mydiy.se 
Facebook: Favoritgarner  Facebook: myDIY.se 
IG: @favoritgarner  IG: @myDIY.se 
© Copyright Gicona AB 2017. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion och publicering av mönster 

och material utan medgivande är inte tillåtet. 

 

Pepparkaka 
Färger som använts: 
Brun nummer 162 som färg 1. 
Vitt nummer 105. 
”Hudfärg” nummer 263 som färg 2. 
Mörkblå nummer 164. 
Turkos nummer 146. 
Ljusblå nummer 384. 
Svart nummer 110 till ögon. 

Avvikelser från grundmönstret: 
Virka en lm-kedja i vitt mellan varv 10 och 11. 
Virka en lm-kedja i vitt på mössan mellan de två sista varven. 

Glasyr till mössan: 
Använd vitt. 
Virka 2 lm. 
Varv 1: 6 fm i första lm. 
Varv 2: 2 fm i varje m (12 fm). 
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa m *upprepas 6 gånger* (18 fm). 
Varv 4: 1 fm x 2, 2 fm i nästa m *upprepas 6 gånger* (24 fm). 
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Varv 5: 1 fm, hoppa över 1 m, 5 st i nästa m, hoppa över 1, 1 fm. Kör varannan med 
stolpar och varannan med halvstoplar – fortsätt varvet runt. 

Godisar (gör 4): 
Använd olika blåa garner. 
Virka 2 lm. 
Varv 1: 6 fm i första lm, virka 1 sm i första fm och fäst garnet. 
Limma fast godisarna samt rosetten. 
Sy fast glasyren på sidan av mössan. 
Sy 4-5 små stygn fram och tillbaka så tomten får två små ögon, ca 5 maskor emellan. 

 

Rosett: 
Klicka på bilden för att få den större. 
1. Lägg upp en lm-kedja på 4 lm. 
2. Virka 4 st i första lm, virka sedan 3 
lm och fäst med en sm i samma m 
som st virkats i. 
3. Virka 3 lm. 
4 & 5. Virka 4 st i samma m som de 
andra virkats i, virka sedan 3 lm och 
fäst med en sm i samma m. 
6. Vira änden några varv runt mitten 
och fäst sedan garnet. Klart! 
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Snögubbe 
Färger som använts: 
Vitt nummer 105 som färg 1. 
”Hudfärg” nummer 263 som färg 2. 
Svart nummer 110. 
Orange nummer 281. 

Knappar (gör 3 st): 
Använd svart garn. 
Virka 2 lm. 
Varv 1: 6 fm i första lm, virka 1 sm i första fm och fäst garnet. 
Hatt: 
Använd svart garn. 
Virka 2 lm. 
Varv 1: 6 fm i första lm. 
Varv 2: 2 fm i varje m (12 fm). 
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa m *upprepas 6 gånger* (18 fm). 
Varv 4: Virkas i bakre maskbågen – 1 fm i varje m (18 fm). 
Varv 5-8: 1 fm i varje m (18 fm). 
Varv 9: 1 fm, 2 fm i nästa *upprepas varvet runt* (27 fm). 
Varv 10: 1 fm i varje m (27 fm). 
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Limma fast hatten på sniskan på ”mössan” och limma fast knapparna mitt fram. 
Sy 4-5 små stygn fram och tillbaka så snögubben får två små ögon, ca 5 maskor 
emellan. Gör likadant på mössan. 
Sy några stygn längst ner på mössan med oranget garn för att få en näsa. 

 

Ren 
Färger som använts: 
Ljusbrun nummer 254 som färg 1. 
”Hudfärg” nummer 263 som färg 2. 
Brun nummer 162. 
Svart nummer 110 till ögon. 
Nosen är en fastlimmad pompom med glitter i från Creativ Company. 

Horn (gör 2): 
Ett horn består av två delar, en grund och en mindre ”plupp”. 
Använd brunt garn. 
Virka 2 lm. 
Varv 1: 6 fm i första lm. 
Varv 2: 1 fm, 2 fm i nästa *upprepa 3 gånger* (9 fm). 
Varv 3-9: 1 fm i varje m (9 fm). 
Klipp av och gör sedan en till. 

http://www.cchobby.se/
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”Pluppar” till hornen (gör 2): 
Använd brunt garn. 
Virka 2 lm. 
Varv 1: 6 fm i första lm. 
Varv 2-3: 1 fm i varje m (6 fm). 
Sy sedan fast pluppen på hornet enligt bilden. 

Öron (gör 2): 
Använd ljusbrunt garn. 
Virka 2 lm. 
Varv 1: 6 fm i första lm. 
Varv 2: 1 fm i varje m (6 fm). 
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa *upprepa 3 gånger* (9 fm). 
Varv 4-6: 1 fm i varje m (9 fm). 
Virka ihop med fasta maskor. 

Knappar (gör 3 st): 
Använd brunt garn. 
Virka 2 lm. 
Varv 1: 6 fm i första lm, virka 1 sm i första fm och fäst garnet. 

Limma fast knapparna mitt fram. Sy fast de små ”plupparna” på de större hornen, sy 
sedan fast hela hornen på var sin sida utav mössan. Sy fast öronen strax nedanför 
hornen. 
Sy 4-5 små stygn fram och tillbaka så Rudolf får två små ögon, ca 5 maskor emellan. 
Gör likadant på mössan. 
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Gran 
Färger som använts: 
Grönt nummer 389 som färg 1. 
”Hudfärg” nummer 263 som färg 2. 
Vitt nummer 105. 
Rött nummer 115. 
Svart nummer 110 till ögon. 
Guld är Candy från Svarta fåret. 
Säkerhetsögon till granen. 

Avvikelser från grundmönstret: 
”Mössan” virkas inte i färg 1 utan i vitt istället. 
Varv nummer 12, 16 och 20 virkas i bakre maskbågen. 

”Grenar” runt kroppen: 
Virkas i grönt i den främre maskbågen som utelämnades i tre separata varv. 
Virka 1 fm, hoppa över 1, virka 7 st i nästa, hoppa över 1, 1 fm *upprepa varvet runt* 
på alla tre. 
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Gran på mössa: 
Använd grönt garn. 
Virka 2 lm. 
Varv 1: 6 fm i första lm. 
Varv 2: 1 fm i varje m (6 fm). 
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa m *upprepas 3 gånger* (9 fm). 
Varv 4: 1 fm i varje m (9 fm). 
Varv 5: 1 fm x 2, 2 fm i nästa *upprepas 3 gånger* (12 fm). 
Varv 6: 1 fm i varje m (12 fm). 
Varv 7: 1 fm x 3, 2 fm i nästa *upprepas 3 gånger* (15 fm). 
Varv 8: 1 fm i varje m (15 fm). 
Varv 9: 1 fm x 4, 2 fm i nästa *upprepas 3 gånger* (18 fm). 
Varv 10: 1 fm i varje m (18 fm). 
Varv 11: 1 fm x 5, 2 fm i nästa *upprepas 3 gånger* (21 fm). 
Varv 12: 1 fm i varje m (21 fm). 
Varv 13: 1 fm x 6, 2 fm i nästa *upprepas 3 gånger* (24 fm). 
Varv 14: 1 fm i varje m (24 fm). 
Varv 15: 1 fm x 7, 2 fm i nästa *upprepas 3 gånger* (27 fm). 
Varv 16: 1 fm i varje m (27 fm). 
Varv 17: 1 fm x 8, 2 fm i nästa *upprepas 3 gånger* (30 fm). 
Varv 18: 1 fm i varje m (30 fm). 
Varv 19: Virkas i främre/yttre maskbågen, 2 st, 1 fm i nästa *upprepas varvet runt*. 

Litet paket: 
Använd rött garn. 
Virka 2 lm. 
Varv 1: 4 fm i första lm. 
Varv 2: 2 fm i varje m *upprepas 4 gånger* (8 fm). 
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa *upprepas 4 gånger* (12 fm). 
Varv 4: Virkas i bakre maskbågen – 1 fm i varje m (12 fm). 
Varv 5-6: 1 fm i varje m (12 fm). 

Fäst säkerhetsögon på granen, sy sedan fast granen i mitten på mössan (min är sydd 
på snedden men då blir granen lite rund under fötterna och kan såklart inte stå), 
granen fylls med lite vadd för att behålla sin form. Sy sedan fast paketet bredvid, 
också fyllt med lite vadd. När det är fastsytt så trär du i lite guldigt garn och knyter 
sedan en rosett mitt på paketet. 
Sy 4-5 små stygn fram och tillbaka så granen får två små ögon, ca 5 maskor emellan. 
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Stjärngosse 
Färger som använts: 
Vit nummer 105 som färg 1. 
”Hudfärg” nummer 263 som färg 2. 
Svart nummer 110 till ögon. 
Guld är Candy från Svarta fåret. 

Strut: 
Använd vitt garn. 
Virka 2 lm. 
Varv 1: 6 fm i första lm. 
Varv 2: 1 fm i varje m (6 fm). 
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa m *upprepas 3 gånger* (9 fm). 
Varv 4: 1 fm i varje m (9 fm). 
Varv 5: 1 fm x 2, 2 fm i nästa *upprepas 3 gånger* (12 fm). 
Varv 6: 1 fm i varje m (12 fm). 
Varv 7: 1 fm x 3, 2 fm i nästa *upprepas 3 gånger* (15 fm). 
Varv 8: 1 fm i varje m (15 fm). 
Varv 9: 1 fm x 4, 2 fm i nästa *upprepas 3 gånger* (18 fm). 
Varv 10: 1 fm i varje m (18 fm). 
Varv 11: 1 fm x 5, 2 fm i nästa *upprepas 3 gånger* (21 fm). 
Varv 12: 1 fm i varje m (21 fm). 
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Varv 13: 1 fm x 6, 2 fm i nästa *upprepas 3 gånger* (24 fm). 
Varv 14: 1 fm i varje m (24 fm). 
Varv 15: 1 fm x 7, 2 fm i nästa *upprepas 3 gånger* (27 fm). 
Varv 16: 1 fm i varje m (27 fm). 
Varv 17: 1 fm x 8, 2 fm i nästa *upprepas 3 gånger* (30 fm). 
Varv 18: 1 fm i varje m (30 fm). 
Varv 19: 1 fm x 9, 2 fm i nästa *upprepas 3 gånger* (33 fm). 
Varv 20: 1 fm i varje m (33 fm). 
Varv 21: 1 fm x 10, 2 fm i nästa *upprepas 3 gånger* (36 fm). 
Varv 22-25: 1 fm i varje m (36 fm). 

Knappar (gör 3 st): 
Använd guldigt garn. 
Virka 2 lm. 
Varv 1: 6 fm i första lm. 
Varv 2: 2 fm i varje m *upprepas 6 gånger* (12 fm), virka 1 sm i första fm och fäst 
garnet. 

Limma fast de guldiga knapparna, två på struten och en på kroppen. 
Sy 4-5 små stygn fram och tillbaka så gossen får två små ögon, ca 5 maskor emellan. 
  



 
 

www.favoritgarner.se  Blogg: www.mydiy.se 
Facebook: Favoritgarner  Facebook: myDIY.se 
IG: @favoritgarner  IG: @myDIY.se 
© Copyright Gicona AB 2017. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion och publicering av mönster 

och material utan medgivande är inte tillåtet. 

 

Tärna 
Färger som använts: 
Vit nummer 105 som färg 1. 
”Hudfärg” nummer 263 som färg 2. 
Svart nummer 110 till ögon. 
Gult nummer 403 till ”mössan”/håret. 
Guld är Candy från Svarta fåret. 

Avvikelser från grundmönstret: 
Efter sista varvet på ”mössan” virkar du kanten följande: 1 f, hoppa över 1 m, 5 hst i 
nästa m, hoppa över 1 m *upprepa varvet runt*. 

Glitterband hår och midja: 
Virka i dubbelt guld-garn. 
Virka en lm-kedja så lång så att den räcker runt huvud respektive midja. Avsluta med 
en sm i första lm och klipp sedan av garnet. 

Knut hår: 
Virka 2 lm. 
Varv 1: 6 fm iförsta lm. 
Varv 2: 2 fm ivarje m (12 fm). 
Varv 3: 1 fm, 2fm i nästa m *upprepas 6 gånger* (18 fm). 
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Varv 4-6: 1 fm i varje m (18 fm). 
Varv 7: 1 fm, nästa 2 m virkas ihop *upprepas 6 gånger* (12fm). 

Fyll med vadd och sy sedan fast strax nedanför mitten på håret. 
Sy 4-5 små stygn fram och tillbaka så tärnan får två små ögon, ca 5 maskor emellan. 

 
 

 
Lucia 
Färger som använts: 
Vitt nummer 105 som färg 1. 
”Hudfärg” nummer 263 som färg 2. 
Svart nummer 110. 

https://mydiy.se/2017/07/24/julfigurer/lucia2/
https://mydiy.se/2017/07/24/julfigurer/lucia3/
https://mydiy.se/2017/07/24/julfigurer/lucia4/
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Brunt nummer 157. 
Grönt nummer 389. 
Rött nummer 115. 

Rosett: 
Se under mönstret till pepparkakan hur du går tillväga när du ska göra en rosett. 

Hår & lockar: 
Virka ”mössan” i brunt garn. 
Lockarna gör du på följande vis (gör 3 stycken): 
Virka 14 lm. Tag ned för en hst i tredje lm från nålen, virka sedan tre hst i varje lm så 
att lm-kedjan sedan skruvar på sig. 
Sy fast dessa tre i en bunt mitt bak på ”mössan”/håret för att likna en hästsvans. 
Placera rosetten precis ovan hästsvansen. 

Luciakrona: 
Använd grönt garn. 
Virka 2 lm, i första lm virkar du 6 fm. Virka sedan 1 fm i varje m runt till den mäter 12 
cm. Sy ihop ändarna så att den bildar en cirkel/krans. 

Ljus (gör 4 stycken): 
Använd vitt garn. 
Virka 2 lm. 
Varv 1: Virka 4 fm i första lm. 
Varv 2-5: Virka 1 fm i varje m (4 fm). 
Sy sedan fast ljusen mitt på kronan (alternativt limmar du fast de om du inte gillar att 
sy småpill). 

Bälte: 
Använd rött garn. 
Virka 51 lm. Tag ner för en fm i andra lm från nålen, virka sedan 1 fm i varje lm. Fäst 
garnet. 
Sy 4-5 små stygn fram och tillbaka så Lucian får två små ögon, ca 5 maskor emellan. 
Klipp av en bit rött garn och vira runt kronan. 
Knyt bältet runt kroppen. 
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Julbock 
Färger som använts: 
Gult nummer 208 som färg 1. 
”Hudfärg” nummer 263 som färg 2. 
Rött nummer 115. 
Svart nummer 110. 

Avvikelser från grundmönstret: 
Virka en lm-kedja i rött mellan varv 10 och 11. 

https://mydiy.se/2017/07/24/julfigurer/julbock2/
https://mydiy.se/2017/07/24/julfigurer/julbock3/
https://mydiy.se/2017/07/24/julfigurer/julbock4/
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Mössan virkas i gult. 

Mule: 
Använd gult garn. 
Virka 2 lm. 
Varv 1: 6 fm i första lm. 
Varv 2: 2 fm i varje m (12 fm). 
Varv 3: 1 fm, 2fm i nästa m *upprepas 6 gånger* (18 fm). 
Varv 4-6: 1 fm i varje m (18 fm). 

Horn (virka 2 stycken): 
Använd gult garn. 
Virka 2 lm. 
Varv 1: 6 fm i första lm. 
Varv 2: 1 fm, 2 fm i nästa *upprepa 3 gånger* (9 fm). 
Varv 3-9: 1 fm i varje m (9 fm). 
Varv 10: Börja med att göra två minskningar (virka ihop två maskor tillsammans 
med en fm), virka sedan 1 fm var i resterande 5 m (7 fm). 
Varv 11: Börja med att göra två ökningar (virka 2 fm i samma m) i de båda som du 
varvet innan minskat, virka sedan 1 fm var i resterande 5 m (9 fm). 
Varv 12-15: 1 fm i varje m (9 fm). 

Knappar (gör 2 st): 
Använd rött garn. 
Virka 2 lm. 
Varv 1: 6 fm i första lm, virka 1 sm i första fm och fäst garnet. 

Limma fast knapparna mitt fram. Sy sedan fast mulen samt hornen som bilden 
visar. Sy 4-5 små stygn fram och tillbaka så bocken får två små ögon, ca 5 maskor 
emellan. Gör likadant på mössan. Dekorera sedan med röda bitar av garn, runt mulen 
och runt hornen på julbocken. 
 

 

 

 

 


