
 

 

Liten chokladbakelse 

 

Bäret: 

V1: (röd) 6 fm i magisk ring (6) 

V2: *2 fm i varje m* 6 ggr (12) 

V3: *1 fm, 2 fm i nästa m* 6 ggr (18) 

V4-6: fm i varje m (18) 

V7: *1 fm, 2 fm ihop* 6 ggr (12) 

V8: *2 fm ihop* 6 ggr (6) 

Fyll bäret med vadd och sy ihop hålet. 

 

Gräddklicken: 

V1: (vit) 6 fm i magisk ring (6) 

V2: *2 fm i varje m* 6 ggr (12), 2 lm 

V3: *5 st i varje m* 12 ggr (60), avsluta med 1 
sm i 2:a lm 

Klipp av en lång ände, så att det räcker till att 
sy fast grädden på bakelsen. 

Sy först fast bäret på grädden. 

 

Bakelsen: 

V1: (brun) 6 fm i magisk ring (6) 

V2: *2 fm i varje m* 6 ggr (12) 

V3: *1 fm, 2 fm i nästa m* 6 ggr (18) 

V4: *2 fm, 2 fm i nästa m* 6 ggr (24) 

V5: *3 fm, 2 fm i nästa m* 6 ggr (30) 

V6: *4 fm, 2 fm i nästa m* 6 ggr (36) 

V7: *5 fm, 2 fm i nästa m* 6 ggr (42) 

V8: *6 fm, 2 fm i nästa m* 6 ggr (48) 

V9-18: fm i varje m (48), byt färg till vit

 



 

 

V19: *1 mo, 1 fm* 24 ggr (48), byt färg till 
valfri bottenfärg 

V20: (varvet virkas endast i bakre mb) *6 fm, 2 
fm ihop* 6 ggr (42) 

V21: *5 fm, 2 fm ihop* 6 ggr (36) 

V22: *4 fm, 2 fm ihop* 6 ggr (30) 

V23: *3 fm, 2 fm ihop* 6 ggr (24) 

V24: *2 fm, 2 fm ihop* 6 ggr (18) 

V25: *1 fm, 2 fm ihop* 6 ggr (12) 

Fyll nu bakelsen med vadd. 

V26: *2 fm ihop* 6 ggr (6) 

Klipp av garnet. Dra igenom den sista maskan, 
sy ihop hålet och fäst. 

Sy fast gräddklicken med bäret på toppen av 
bakelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


