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Äntligen är min fjärilskudde färdig! Det tar tid att virka 50 afrikanska

blommor, fästa alla 1000-tals garnändar och sedan montera…

Ett tag var jag riktigt trött på

den men så här i efterhand, nu

när min kudde ligger där på

schäslongen här hemma är jag

både nöjd och stolt!

Jag bestämde mig för att inte

brodera några ögon eller mun

på den då den ju inte är tänkt

för en barnkammare utan ska

bo i vår stora soffa på landet.

Det blir liksom litet för gulligt…

Kudden är gjord efter ett mönster som jag köpt på Ravelry, Tess the

Bytterfly Pillow. Den är designad av JO’s Crocheteria och gjord av rutor

som kallas för afrikanska blommor. Mönstret finns på svenska men men

innan man klickar på köper står texten – ”Du bör veta hur man virkar

afrikanska blommor, både hexagoner, pentagoner och kvadrater”.
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Jag hade aldrig virkat afrikanska blommor tidigare. Jag googlade efter

mönster men tyckte att de var svårförståeliga så medan jag försökte klura

ut hur man gjorde bestämde jag mig för att göra lättförståeliga step-by-

step fotomönster på svenska och publicera här i bloggen. Om du blir

inspirerad och vill prova göra din egen fjärilskudde eller något annat av

dessa vackra blommor har jag länkat till de olika formerna här nedan:

Hexagoner

Pentagoner

Kvadrater

Lycka till!
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10 reaktioner på “DIY – Fjärilskudde av
afrikanska blommor”

Carina augusti 1, 2013 kl. 22:25

Så fin fin Fjärils kudde blev. Tack för länken till mönster och

beskrivningarna du lagt ut. Jag har aldrig virkat nåt av det innan men ska

göra ett försök el två.

Mvh Carina

SVARA

BautaWitch augusti 1, 2013 kl. 22:34

Tack!  Tycker absolut att du ska prova MEN ha

tålamod för att virka alla dessa rutor och sedan fästa alla

ändar kräver det! Kram Carina 

SVARA

Soili Andersson augusti 2, 2013 kl. 08:22

Verkligen fin…din kudde.Blev sugen på att göra en …har redan gjort

ugglan Maggie.Jag älskar att virka AFblommor.

SVARA

BautaWitch augusti 2, 2013 kl. 12:02

Vad kul att du hittat hit Soili! Välkommen! Åh, Ugglan är ju

oxå ett så läckert mönster!  Jag håller med dig om att

det är roligt att virka blommorna (mindre kul att fästa alla

ändar…). Det är riktigt beroendeframkallande!

SVARA

katarinalark augusti 8, 2013 kl. 14:24

Gud vilken superfin och gullig kudde. Gillar färgerna. Undrar just med allt

garn du måste köpa om du kan hitta bra priser när du åker utomlands?

SVARA

BautaWitch augusti 8, 2013 kl. 19:57

Visst blev den fin!?  Det är verkligen mina färger – rosa

och lila. Jag tänkte att den skulle passa bra bland alla mina

rosa och lila kuddar i soffan på landet men den

”försvinner” tyvärr bland dem. Den måste få en mer

exklusiv plats där den får stå ut. Som på bilderna – när

den ligger på vår vita schäslong hemma i Solna. Så den får

nog flytta hem igen…

Garn är faktiskt ingen stor kostnad för mig! Det är inte ett

dyrt nöje men jag älskar att köpa garn när vi är utomlands

för att hitta litet unika garner som man inte hittar här

hemma. Kram Nina 
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