Part 3
katrineklarer.com /2017/10/10/part-4/
Katrine

10. oktober
2017

Ok, noen små deler deler til, og så en litt stor del igjen.
Ok, some small parts, and then it’s a bit bigger part again.
Del 3:
Igjen bruker vi magisk ring, fm og økninger, slik som på bena. Pass på å holde disse adskilt fra bena, siden de er
veldig like, men armene er mindre.
Armer – lag 2:
Begynn med brun(detaljfarge):
1: 4 fm i magisk ring = 4
2: øk x 4 = 8
3: 1 fm i hver m = 8
Bytt til til hvitt(grunnfarge):
4-6: 1 fm i hver m = 8 (3 runder)
Avslutt og spar en lang tråd til montering neste gang. Fyll med vatt.
Ører – lag 2:
Bruk hvit farge (grunnfarge):
1: 6 fm i magisk ring = 6
2: øk x 6 = 12
Spar en lang tråd til å sy med under montering.
Part 3:
Same stitches as on the legs, magic ring, sc and increases. Make sure to keep these seperated from the legs, as
the are very similar, but the arms are smaller.
Arms – make 2:
Start with brown color (detail color):
1: 4 sc in magic ring = 4
2: inc x 4 = 8
3: 1 sc in every st = 8
Switch to white color (base color):
4-6: 1 sc in every st = 8 (3 runder)
Finish off and leave a long tail for assembly next part. Fill with stuffing.
Ears – make 2:
Use white color (base color):
1: 6 sc in magic ring = 6
2: inc x 6 = 12
Finish off and save a long tail for assembly.
Any guesses to what it is? Only one part left before first assembly!
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Noen som klarer å gjette hva det er? Bare en del igjen før første montering!
Pictures of the finished pieces are at the bottom of the page.
Bilder av de ferdige delene er på bunnen av sida.
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