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Virkad Donut
Virkad donut 6,5 cm i diameter. Virkad i 8/4 bomullsgarn på virknål 3. Strössel broderas med 8/4 bomullsgarn. 
Munnen broderas med Harmoni broderi garn. Träpärlor 5 mm diam. som ögon. Nyckelring med kedja sys på 

med med 8/4 bomullsgarn.

Donut: 
Använd virknål nr. 3

1.   22 lm samlas till en ring med en sm (22)

2.   1 lm *1 fm, 2 fm i nästa m* upprepa *till* totalt 10 varv, 
avsluta med fm (33)

3.    33 fm (33)

4.    *2 fm, 2 fm i nästa m* upprepa *till* totalt 10 varv, avsluta 
med fm (44) 

5-11.   44 fm (44)

12.   *2 fm, 2 fm ihop i nästa m* upprepa från *till* totalt 10 varv, 
avsluta med fm (33)

13.    33 fm (33)                                                                      

14.    *1 fm, 2 fm tillsammans i nästa m* upprepa från *till* totalt 
10 varv, avsluta med fm (22)

15.    22 fm, avsluta med sm (22)

Avmaska och låt garnänden vara lång. Garnänden används till att 
sy ihop donuten.  
Fyll med dockfyllning under arbetets gång, medan den sys ihop. 

Glasyr: 
1.   22 lm samlas till en ring med en sm (22)

2.   1 lm *1 fm, 2 fm i nästa m* upprepa *till* totalt 10 varv, avsluta med fm (33)

3.   33 fm (33)

4.   *2 fm, 2 fm i nästa m* upprepa *till* totalt 10 varv, avsluta med fm (44) 

5.   44 fm (44)

6.   1 fm, 4 lm, 1. lm är ett varv m. 3 hst i de nästa 3 lm, 1 sm i nästa fasta maska. 

      4 fm, 6 lm, de 2 lm är ett varv m. 4 st i de nästa 4 lm, 1 sm i fjärde fasta maska. 

      5 fm, 4 lm, 1. lm är ett varv m. 3 hst i de nästa 3 lm, 1 sm i nästa fasta maska. 

      4 fm, 7 lm, de 2 lm är ett varv m. 5 st i de nästa 5 lm, 1 sm i fjärde fasta maskan.

      2 fm, 3 lm, 1. lm är ett varv m. 2 hst i de nästa 2 lm, 1 sm i nästa fasta maska.

      5 fm, 5 lm, 1. lm är ett varv med 4 st i de nästa 4 lm, 1 sm i trejde fasta maskan.

      3 fm, 3 lm, 1. lm är ett varv m. 2 hst i de nästa 2 lm, 1 sm i nästa fasta maska. 

     4 fm, avsluta med sm, maska av. 

Brodera strössel på glasyren. 
Sy fast glasyren på donuten.

Förkortningar och symbolförklaringar
M = maska
Lm = luftmaska
Sm = smygmaska

Fm = fastmaska
Hst = halv stolpe
St = stolpe


