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Dörrstopp Curly Hodge 

 

 
Mönster: Kicki Strandqvist 

Garn:  2-trådigt garn, 100 % ull från www.zgarn.se 

Virknål: 5 mm 

O-ringar: ca 34 mm i diameter – MÅNGA! 

Stoppning: Torr sand alt risgryn i påse om du vill använda arbetet som en dörrstopp.  

För annan användning: fyll med vadd eller trassel. 

http://www.zgarn.se/
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Förkortningar: 

m maska 

sm smygmaska 

lm luftmaska 

fm fastmaska 

tills tillsammans 

 

Läs alltid igenom hela beskrivningen innan du påbörjar arbetet. 

 

Använd dubbelt garn. 

Trekantig bas      

Varv 1: 3 lm, fäst ihop till en ring.   

Varv 2:  9 fm runt lm-ringen    

Varv 3: *2 fm i första m, 2 fm*  (3 *-* totalt)   

Varv 4:  *3 fm i första m, 3 fm*    

Varv 5: *3 fm i första m, 5 fm*    

Varv 6: *3 fm i första m, 7 fm*    

Varv 7: *3 m i första m, 9 fm*    

Varv 8: *3 fm i första m, 11 fm*    

Varv 9: *3 fm i första m, 13 fm*    

Varv 10: *3 fm i fösta m, 15 fm*  (Totalt 54 m) 

 

Kropp med o-ringar 

Varv 11-20: *1 fm genom en o-ring (så att o-ringen virkas fast), 1 fm*  

Varv 21: Fortsätt virka in o-ringar med varannan maska. *5 fm, ta ihop 2 m till 1*  

Varv 22-23: Fortsätt virka in o-ringar med varannan maska. *6 fm, ta ihop 2 m till 1*. Varvet slutar 

med 6 fm.  (Totalt 36 m) 

  

Varv 24: 6 fm utan o-ringar. Virka in o-ringar med varannan maska tills 6 m återstår. 6 fm. 

Varv 25: 2 lm, 6 fm. Virka in o-ringar med varannan maska tills 6 m återstår. 6 fm. 

Varv 26: 3 fm i lm-bågen – märk ut den mittersta av dem. 6 fm. Virka in o-ringar med varannan 

maska tills 7 m återstår + den fm på lm-bågen innan den utmärkta fm i mitten.  

Varv 27: 3 fm i den utmärkta mittersta maskan. 7 fm. Virka in o-ringar med varannan maska tills 

9 m återstår, fm fram till mittmaskan. 

Varv 28: 1 fm i den mittersta fasta maskan, 8 fm, virka in o-ringar med varannan maska tills 9 m 

återstår, fm fram till mittmaskan. 8 fm. 

Varv 29: Stick ner virknålen i sista maskan före den mittersta och hämta garnet. Vik en o-ring på 

mitten och lägg tvärs över arbete (med de vikta hörnen mot dig resp från dig), stick 

ner virknålen i den mittersta maskan genom o-ringen och dra igenom garnet, stick ner 

virknålen i maskan efter mittmaskan och drag igenom garnet – dra nu garnet genom 

de 3 maskorna du har på virknålen och lås därmed fast o-ringen. Justera o-ringen så 

endast en liten del av den sticker ut som nos på rätsidan. Se bilder nedan. 
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 7 fm, virka in o-ringar med varannan maska tills 7 maskor återstår till mittmaskan, 6 

fm. 

 
Varv 30: Ta ihop de 3 mittersta maskorna till en, 5 fm, virka in o-ringar med varannan maska 

tills 5 maskor återstår till mittmaskan. 3 fm, 1 fm mitt i en o-ring, 1 fm. 

Varv 31: Ta ihop de 3 mittersta maskorna till en, 1 fm, 1 fm i mitten på o-ringen du just använt 

(du hämtar o-ringen från insidan av arbetet och drar den mot dig när du gör den fm 

mitt i den = ögon), 3 fm, virka in o-ringar med varannan maska tills 5 m återstår, 5 fm. 

 
Varv 32: 6 fm, virka in o-ringar med varannan maska tills 5 m återstår. 5 fm.  

 

Fyll arbetet med torr sand alternativt risgryn i påse om du vill använda arbetet som en dörrstopp.  

För annan användning, fyll med vadd eller trassel. 

  

Varv 33-34:  6 fm, samtidigt som du virkar in o-ringar med varannan maska minskar du var 4:de m 

(virka 3 m, ta ihop 2 m till 1) tills 5 m återstår. Se varv 35. 

Varv 35-39:   Fortsätt virka med o-ringar och minskningar runt hela arbetet men gör inga 

minskningar i ansiktet.   

Varv 40-> Fortsätt virka in o-ringar och gör minskning runt hela arbetet på varannan maska. De 

sista varven virkas en o-ring in per maska. Avsluta genom att virka igenom 3 o-ringar 

och dra igenom garnet. Fäst garnänden. 

 

 


