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91252 ÄNGEL & TOMTE MED DINGLANDE BEN
GARNKVALITÉ Molly (100% Akryl. Nystan ca 50 g = 50 m)
 Tindra (100% Akryl. Nystan ca 50 g = 90 m)
 Glittra (60% Cupro, 40% Metallfiber. Nystan ca 20 g = 150 m)
 Mini Bomull (100% Bomull. Nystan ca 10 g = 34 m)
GARNALTERNATIV  Mini Bomull: Nova
MÅTT (A,B) Höjd kropp: Ca 18 cm Längd ben: Ca 15 cm
MÅTT (C) Ca 5½ x 5½ x 4 cm
GARNÅTGÅNG (A)  Fg 1: Ca 100 g (fg 35002)
 Fg 3: Ca 30 g (fg 35023)
 Fg 4: Ca 20 g (fg 61201) 
 Fg 5: Ca 10 g (fg 18101)
 Fg 6: Ca 15 g Vit Mini Bomull
 Ca 10 g Gul Mini Bomull till hår
 Restgarn av Röd Mini Bomull till halsband
 Restgarn av Svart Mini Bomull till ögon
GARNÅTGÅNG (B)  Fg 1: Ca 30 g (fg 35021)
 Fg 2: Ca 50 g (fg 35005)
 Fg 3: Ca 30 g (fg 35023)
 Fg 4: Ca 20 g (fg 61201)
 Fg 5: Ca 15 g Vit Mini Bomull
 Fg 6: Ca 15 g Röd Mini Bomull
GARNÅTGÅNG (C) Fg 1: Ca 30 g (fg 35002)
 Fg 2: Ca 5 g (fg 18101)
 Restgarn av röd Molly till paketsnöre (fg 35005)
VIRKNÅL  Nr 4.5 och 2.5
TILLBEHÖR Fyllnadsvadd, plastgranulat (för tyngd i fötter och rumpa) finns på t.ex. www.pandurohobby.se, tygbit eller plastpåse 
 till att lägga granulatet i, lite svart och vit sytråd till ögon ev stickmarkörer.
DESIGN & TEXT  Linda Brodin/Järbo Garn AB E-POST patterns@jarbo.se

FÖRKORTNINGAR  arb=arbetet, fm=fast maska, hst=halvstolpe, lm=luftmaska, sm=smygmaska, tills=tillsammans, v=varv, mb=maskbåge 

FÖRKLARINGAR Luftmaska (lm): Gör en ögla av garnet och stick in virknålen i öglan, gör ett omslag och dra garnet genom öglan på nålen. 
 Smygmaska (sm): Stick ner nålen i en maska från föregående varv, gör ett omslag och dra garnet genom maskan och 
 öglan på virknålen. Fast maska (fm): Stick ner nålen i en maska från föregående varv, hämta garn (= 2 m på nålen), 
 gör ett omslag, dra garnet genom de 2 m. 2 fm tills (minskning): Virka ihop 2 fm genom att ta ner i första m, omslag 
 (= 2 m på nålen), ta ner i nästa m, omslag (= 3 m på nålen), omslag och dra igenom alla 3 m på nålen (= 1 m). 
 2 fm i samma fm (ökning): Virka 1 fm, nedtag i samma fm och virka 1 fm till. Halvstolpe (hst): Gör ett omslag, stick 
 ner nålen i en maska från föregående varv, hämta garn (= 3 m på nålen), gör ett omslag, dra garnet genom de 3 maskorna. 
 Magisk ring: Se bildbeskrivning på sista sidan.  

ÄNGEL & TOMTE 
KROPP (A,B)  Börja med bottenplattan/rumpan: 
 Gör med fg 1 en magisk ring och virka 6 fm med virknål nr 4.5, slut med 1 sm i 1:a fm. 
 Varv 1: Virka 1 lm, 2 fm i varje fm, 1 sm i 1:a fm = 12 fm. 
 Varv 2: Virka 1 lm, *2 fm i samma fm, 1 fm*, upprepa *-* varvet runt, 1 sm i 1:a fm = 18 fm. 
 Varv 3: Virka 1 lm, *2 fm i samma fm, 1 fm*, upprepa *-* varvet runt, 1 sm i 1:a fm = 27 fm. 
 Varv 4: Virka 1 lm, *2 fm i samma fm, 2 fm*, upprepa *-* varvet runt, 1 sm i 1:a fm = 36 fm. 
 Varv 5: Virka 1 lm, *2 fm i samma fm, 3 fm*, upprepa *-* varvet runt, 1 sm i 1:a fm = 45 fm. 
 Varv 6: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm med nedtag i bakre mb + bågen bakom (i mb på varvet innan), detta gör att arb vinklar sig 
 i kanten. Virka härifrån runt runt utan att avsluta varvet med 1 sm. Sätt gärna en markör i början av varvet. 
 Varv 7-8: Virka 1 fm i varje fm med fg 4.  
 Tomte (B): Byt till fg 2.  
 Varv 9: Virka fm i fm. Kontrollera att det fortfarande är 45 m.  
 Tips! Virka in de lösa trådarna i arbetet eller fäst dem under arbetets gång. 
 Varv 10-13: Virka 1 fm i varje fm varvet runt. 
 Varv 14: Virka *2 fm tills, 3 fm*, upprepa *-* varvet runt = 36 fm. 
 Varv 15-16: Virka 1 fm i varje fm varvet runt. 
 Varv 17: Virka *2 fm tills, 3 fm*, upprepa *-* varvet runt, 1 fm = 29 fm. 
 Varv 18-19: Virka 1 fm i varje fm varvet runt. 
 Varv 20: Virka *2 fm tills, 3 fm*, upprepa *-* varvet runt, 2 fm tills, 2 fm = 23 fm. 
 För att rumpan ska få lite tyngd: Lägg lite granuler i en tygbit eller påse och placera i botten på kroppen. Bred ut tyngden 
 över hela bottenytan, knyt ihop tyget/påsen. Fyll kroppen med vadd ända upp till virknålen. 
 Varv 21-22: Virka 1 fm i varje fm varvet runt. 
 Varv 23: Virka *2 fm tills, 2 fm*, upprepa *-* varvet runt, 1 fm = 17 fm. 
 Varv 24: Virka *2 fm tills, 1 fm*, upprepa *-* varvet runt, 2 fm tills = 11 fm. 
 Byt till fg 3 och fortsätt med huvudet. 
 Varv 25: Virka 1 fm i varje fm varvet runt. 
 Varv 26: Öka genom att virka *2 fm i samma fm, 1 fm*, upprepa *-* varvet runt, 1 fm = 16 fm. 
 Varv 27: Virka 2 fm, *2 fm i samma fm, 3 fm*, upprepa *-* varvet runt, 2 fm i samma fm, 1 fm = 20 fm. 
 Varv 28-30: Virka 1 fm i varje fm varvet runt. 
 Varv 31: Minska genom att virka *2 fm tills, 3 fm*, upprepa *-* varvet runt = 16 fm. 
 Fyll mer med vadd. 
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 Varv 32: Virka *2 fm tills, 1 fm*, upprepa *-* varvet runt, 1 fm = 11 fm. 
 Varv 33: Virka *2 fm tills*, upprepa *-* varvet runt = 6 fm.  
 Ta av garnet, fyll ev mer och sy ihop huvudet. 
 
FOT OCH BEN (A,B) Börja under foten: 
 Virka 7 lm med fg 3 och virknål nr 4.5. 
 Varv 1: Börja i 2:a lm och virka 6 fm, i sista lm virkas 4 fm (mitt fram), vrid arb och fortsätt virka på andra sidan 
 lm-raden, 1 fm i varje och 2 fm i sista, 1 sm i 1:a fm = 15 fm i en oval (se bild 1-3, detaljbilder för basketsko). 
 Varv 2: Virka 1 lm, börja i samma fm som sm, virka 1 fm i varje fm, men i de 4 fm för tån virkas 2 fm i varje fm, fortsätt 
 runtom med 1 fm i varje fm och sluta med 2 fm i den sista fm (mitt bak), 1 sm i 1:a fm = 21 fm. 
 Varv 3: Virka 1 lm, börja i 1:a fm och virka 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm i 1:a fm = 21 fm. 
 Varv 4: Virka 1 lm, börja i samma fm som sm, virka 6 fm, 2 fm tills, 2 fm (mitt fram), 2 fm tills, fm i fm varvet runt = 19 fm. 
 Virka härifrån runt runt utan att avsluta varvet med 1 sm. 
 Varv 5: Virka 1 fm i varje fm, men mitt fram virkas 2 fm tills (de 2 m mellan förra varvets minskningar) = 18 fm.
 Varv 6: Virka 1 fm i varje fm, men minska genom att virka 2 fm tills 4 ggr på de mittersta 8 fm mitt fram = 14 fm.
 Varv 7: Virka 1 fm i varje fm, men minska genom att virka 2 fm tills 3 ggr på de mittersta 6 fm mitt fram = 11 fm. 
 Lägg lite granuler i en liten tygbit eller påse och knyt ihop. Placera i foten så den får lite tyngd. 
 Byt till fg 1 mitt bak på foten. 
 Varv 8: Virka 1 fm i varje fm, men minska genom att virka 2 fm tills 1 gång mitt fram = 10 fm. 
 Varv 9: Virka 1 fm i varje fm. 
 Varv 10: Virka 1 fm i varje fm, men minska genom att virka 2 fm tills 1 gång mitt fram = 9 fm. 
 Fortsätt virka fm i fm runt runt till benet mäter ca 15 cm, mätt från hälen. 
 Ta av garnet. Spar en lång tråd att sy fast benet med. Virka ett till ben.  

ARMAR (A,B) Börja med handen: 
 Gör med fg 3 en magisk ring och virka 4 fm med virknål nr 4.5. 
 Varv 1: Virka 2 fm i varje fm = 8 fm. 
 Varv 2: Virka *2 fm tills, 1 fm*, upprepa ytterligare 1 gång,  2 fm = 6 fm. 
 Ängel (A): Byt till fg 1.  
 Tomte (B): Byt till fg 2. 
 Virka 1 fm i varje fm runt runt till armen mäter ca 9 cm. 
 Ta av garnet. Spar en tråd att sy fast armen med. Virka en till arm. 
 
NÄSA (A,B) Gör med fg 3 en magisk ring och virka 4 fm med virknål nr 4.5, sluta med 1 sm. 
 Ta av garnet och dra igenom m, dra så det blir en liten boll. Spar tråden att sy fast näsan med. 

VINGAR (A) Virka 10 lm med fg 1 med virknål nr 4.5. 
 Varv 1: Lägg till en tråd med fg 4, börja i 2:a lm och virka 1 fm i varje fm = 9 fm, vänd. 
 Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm tills, 1 fm i varje fm, men 2 fm i sista fm = 9 fm, vänd. 
 Varv 3: Virka 1 lm, börja i 1:a fm, 1 fm i varje fm, 2 fm tills i sista fm = 8 fm, vänd. 
 Varv 4, 6, 8, 10: Som varv 2. 
 Varv 5: Som varv 3 = 7 fm, vänd. 
 Varv 7: Som varv 3 = 6 fm, vänd. 
 Varv 9: Som varv 3 = 5 fm, vänd. 
 Ta av garnet och fäst trådarna, men spar en till att sy fast vingen med. Virka en till vinge. 

HALSBAND (A) Med röd Mini Bomull virkas 4 lm med virknål nr 2.5. 
 Virka alla m i 4:e lm från nålen: 
 3 dst, 3 st, 1 lm 
 1 dst (mittspetsen) 
 1 lm, 3 st, 3 dst, 
 3 lm, 1 sm. 
 Halsrem: Fortsätt virka lm i ca 20 cm. Ta av garnet och fäst i hjärtat. 

GLORIA (A) Virka ca 24 lm med virknål 4.5 och en tråd av fg 1 + en tråd av fg 4, slut till en ring med 1 sm. Ta av garnet och fäst trådarna.

TOMTELUVA (B) Virka 22 lm med fg 2 med virknål nr 4.5, slut till en ring med 1 fm i 1:a lm. 
 Varv 1: Fortsätt virka 1 fm i varje lm varvet runt = 22 fm. Sätt gärna en markör i början av varvet. 
 Varv 2-3: Virka 1 fm i varje fm runt runt utan avslutning på varvet. 
 Varv 4: Virka *2 fm tills, 3 fm*, upprepa *-*, 2 fm tills = 17 fm. 
 Varv 5: Virka 1 fm i varje fm. 
 Varv 6: Virka *2 fm tills, 2 fm*, upprepa *-*, 1 fm = 13 fm. 
 Varv 7: Virka 1 fm i varje fm. 
 Varv 8: Virka *2 fm tills, 2 fm*, upprepa *-*, 1 fm = 10 fm. 
 Nu görs formen på mössan. Kortvarven gör att mössan böjer sig. 
 Varv 9 (kortvarv): Virka 5 fm, vänd. 
 Varv 10: Börja i 2:a fm, virka 4 fm, vänd. 
 Varv 11: Börja i 2:a fm, virka 3 fm, fortsätt sedan i nästa fm på varv 8 och virka 1 fm i varje fm varvet runt = 9 fm. 
 Varv 12(kortvarv): Fortsätt i början på varvet och virka 3 fm, vänd. 
 Varv 13: Börja i 2:a fm, virka 2 fm, vänd. 
 Varv 14: Börja i 2:a fm, virka 1 fm och fortsätt sedan i nästa fm på varv 11, virka 1 fm i varje fm varvet runt = 7 fm. 
 Fortsätt virka runt runt till mössan mäter ca 17 cm. 
 Byt till fg 4 och virka 2 fm i varje fm.  
 Ta av garnet och fäst. 



 Mössans kant: 
 Virka 1 varv med fg 4, 2 fm i varje lm av uppläggningsvarvet. 
 Ta av garnet och fäst trådarna.  
 Tips! Sy ett stygn mellan mössans häng och huvuddelen. Om du vill sy fast mössan på tomtens huvud så spar en tråd till det.

SKÄGG (B) Virka 8 lm med fg 4 och virknål nr 4.5. 
 Varv 1: Börja i 2:a lm och virka 7 fm, vänd. 
 Varv 2: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm = 7 fm, vänd. 
 Varv 3: Börja i 2:a fm och virka 1 fm i varje fm = 6 fm, vänd. 
 Varv 4: Börja i 2:a fm och virka 1 fm i varje fm = 5 fm, vänd. 
 Varv 5: Börja i 1:a fm och virka 1 fm i varje fm = 5 fm, vänd. 
 Upprepa varv 5 till skägget mäter ca 6 cm. 
 Nästa varv: Börja i 2:a fm och virka 1 fm i varje fm = 4 fm, vänd. 
 Nästa varv: Börja i 2:a fm och virka 1 fm i varje fm = 3 fm, vänd. 
 Nästa varv: Börja i 2:a fm och virka 1 fm i varje fm = 2 fm, vänd. 
 Nästa varv: Börja i 2:a fm och virka 1 fm i varje fm = 1 fm, vänd. 
 Nästa varv: Virka 1 fm. 
 Ta av garnet och fäst. Lämna en tråd till monteringen.  

BASKETSKO (A,B) Se detaljbilder längre bak i beskrivningen. 
(Bygger på beskrivning 91034) Sula: 
 Lägg med fg 5 och virknål nr 2.5 upp 10 lm.  
 Varv 1: Börja i 3:e lm och virka 1 hst i varje lm (bild 1), men i sista lm virkas 4 hst (ökning för tån), fortsätt virka 1 hst 
 i varje lm på andra sidan om lm-kedjan (bild 2), i sista lm virkas 2 hst (ökning för häl), sluta med 1 sm i 2:a lm 
 = 20 hst (bild 3). 
 Varv 2: Virka 2 lm, 1 hst i 1:a hst, 2 hst i 2:a hst, sedan 1 hst i varje hst fram till tån, där virkas 2 hst i vardera av de 
 4 mittersta hst (tån), fortsätt virka 1 hst i varje hst på andra sidan, i de 2 sista hst virkas 2 hst i varje hst (häl), sluta med 1 sm 
 i 2:a lm i början av varvet = 28 hst. 
 Varv 3: Virkas lika som varv 2 = 36 hst (bild 4). 
 Varv 4-5 (sulans sidokant, bild 5-6): Virka 2 lm, sedan 1 hst i varje hst (utan ökningar) med nedtag i bakre mb samt 
 mb på baksidan av arb (mb från varvet innan), sluta varje varv med 1 sm i 2:a lm i början av varvet.  
 Ta av garnet och fäst trådarna. 
 
 Tå: 
 Tån börjar virkas i de 2 mittersta m på sulans ena kortsida (bild 7). 
 Varv 1: Gör ett nedtag i bakre mb samt mb bakom i den högra av de 2 mittersta tåmaskorna, ta upp en ögla med fg 5 och virka 
 1 lm, sedan 1 fm i samma hst och 1 fm i nästa hst = 2 fm, vänd.  
 Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm i varje fm = 4 fm, vänd.  
 Varv 3: Virka 1 lm, 2 fm i 1:a fm, 1 fm i varje fm, 2 fm i sista fm = 6 fm, vänd. 
 Varv 4: Virka lika som varv 3 = 8 fm, vänd.  
 Ta av tråden. Sy fast tådelens sidor på avigsidan mot sulans överkant i bakre mb, använd 3 m av sulkanten på var sida (bild 8). 
 Fäst trådarna. 
 
 Skoskaft: 
 Varv 1: Gör ett nedtag i bakre mb samt mb bakom i sulans sidokant i den 1:a hst efter tåns högra sida (bild 9), ta upp en ögla 
 med fg 6 och virka 1 lm, sedan 1 fm i samma hst, virka därefter 1 fm i varje hst fram till andra sidans tådel, vänd.   
 Varv 2-3: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, med nedtag genom båda mb, vänd.  
 Varv 4-7 (sluttande framkant): Virka 1 lm, 2 fm tills i början och slutet av varje v (= 2 m mindre varje varv), och 1 fm 
 i varje fm däremellan, med nedtag genom båda mb, vänd. 
 Varv 8-10: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, vänd.  
 Låg känga (A): Ta av och fäst garnet. 
 Hög känga (B): Fortsätt enligt följande: 
 Varv 11: Virka 1 lm, 2 fm i samma m i första och sista fm (= 2 m mer) .
 Varv 12: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, vänd.  
 Varv 13, 15: Som varv 11. 
 Varv 14, 16: Som varv 12. 
 Ta av och fäst garnet. 
 Låg och hög känga (A,B): Sy fast de raka kanterna av skoskaftet (de 3 första v) mot tåbiten på avigsidan (bild 11). Fäst trådarna. 
 Kant: Med fg 5 virkas 2 v fm runt skons öppning och överkant, virka 2 fm i ”hörnen” (bild 12). 

 Kort plös (A): 
 Virka 7 lm med fg 6 med virknål nr 2.5. Tips! Lämna en lång starttråd som går att fästa plösen med. 
 Varv 1: Virka 1 lm, 6 fm, vänd. 
 Varv 2-5: Virka 1 lm, 6 fm, vänd. 
 Varv 6: Virka 1 lm, 1 fm, 2 fm i samma fm, 2 fm, 2 fm i samma fm, 1 fm = 8 fm, vänd. 
 Varv 7: Virka 1 lm, 2 fm, 1 hst, 2 st, 1 hst, 2 fm. 
 Ta av och fäst garnet. 
 Virka 2 varv fm med fg 5 runt sidorna och överkanten av plösen. Sy fast plösen nedtill innanför tådelen på kängan. 
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 Lång plös (B): 
 Virka 7 lm med fg 6 med virknål nr 2.5. Tips! Lämna en lång starttråd som går att fästa plösen med. 
 Varv 1: Virka 1 lm, 6 fm, vänd.  
 Varv 2-10: Virka 1 lm, 6 fm, vänd. 
 Varv 11: Virka 1 lm, 1 fm, 2 fm i samma fm, 2 fm, 2 fm i samma fm, 1 fm = 8 fm, vänd. 
 Varv 12: Virka 1 lm, 2 fm, 1 hst, 2 st, 1 hst, 2 fm. 
 Ta av och fäst garnet. 
 Virka 2 varv fm med fg 5 runt de tre övre sidorna av plösen. Sy fast plösen nedtill innanför tådelen på kängan. 

MONTERING (A)  Sy fast armar, ben och näsa. Sy fast vingarna mitt på ryggen, se skiss. Ögon: Brodera ögon med svart Mini Bomull, 
 sy ett eller två stygn med vit sytråd för lite glimt i ögat. Sy ögonfransar med svart sytråd. 
 Hår: Klipp ca 20-30 trådar som är 30 cm långa. Placera tvärs över ängelns huvud, från sida till sida, se skiss. Fäst en tråd 
 i nacken nedanför håret och lägg den som en mittbena över håret, för att hålla det på plats, fäst i pannan. Sy därefter 
 små stygn tillbaka bakåt där du samtidigt fäster varje hårstrå mot huvudet. Forma håret och klipp till önskad längd.  
 Sätt skorna på fötterna. Klipp 2 skosnören ca 20 cm långa. Trä dem i skorna med en nål och knyt en rosett.  
 Häng halsbandet runt halsen och lägg glorian över håret. 
  
MONTERING (B)  Sy fast armar, ben, näsa och skägg. Ögon: Brodera ögon med svart Mini Bomull, sy ett eller två stygn med vit sytråd för 
 lite glimt i ögat.  
 Sätt mössan på huvudet, sy eventuellt fast den med ett stygn mitt bak på huvudet. Sätt kängorna på fötterna. Klipp 2 
 skosnören ca 20 cm långa. Trä dem i skorna med en nål och knyt en rosett. 

JULKLAPP (C) Botten:
 Med virknål nr 4.5 och 1 tråd Molly + 1 tråd Nora, lägg upp 8 lm. 
 Varv 1: Börja i 2:a lm och virka 7 fm, vänd. 
 Varv 2-8: Virka 1 lm, 7 fm, vänd. 
 Sidor: 
 Varv 9: Virka 1 lm, börja i 1:a fm och virka 7 fm, forstätt runt hörnet och virka 7 fm i varje sida av kvadraten, slut varvet 
 med 1 sm i 1:a fm = 28 fm. 
 Varv 10-13: Virka 1 lm, fm i fm varvet runt, sluta med 1 sm. 
 Lock: 
 Varv 14: Virka 1 lm, 7 fm, vänd. 
 Varv 15-20: Virka 1 lm, 7 fm, vänd. 
 Ta av garnet. 

MONTERING (C) För att få paketet mer stadigt och format, sy sömmar från utsidan som drar ihop kanterna och de blir mer raka/skarpa, se skiss. 
 Sy fast locket på samma sätt över två sidor. Fyll med vadd och sy ihop sista sidan. Knyt ett rött snöre om paketet. 

1.

2.

Skiss hårmontering ängel (A) Skiss vingmontering ängel (A) Skiss formning av julklapp (C) 



1. Sula, varv 1: Börja i 3:e lm och virka 
1 hst i varje lm. 

2. Sula, varv 1: Virka 4 hst i sista lm, 
fortsätt virka på andra sidan lm-kedjan, 
1 hst i varje hst.  

3. Sula, varv 1: Avsluta första varvet med 
1 sm i 2:a lm i början på varvet. 

4. Sula: 3 varv gjorda. 5. Sula, varv 4: Virka 1 hst i varje hst, med 
nedtag i bakre maskbågen  samt maskbågen 
bakom.  

6. Sula, varv 5: Färdig sula med sidokant. 

7. Tå: Varv 1-4. 8. Tå: Sy fast tådelens sidor mot sulans 
överkant. 

9. Skoskaft, varv 1: Virka 1 fm i varje hst/fm. 

10. Skoskaft: Färdigt skaft. 12. Kant: Virka en kant med fm runt 
öppningen och överkanten. 

11. Skoskaft: Sy fast den raka delen av 
skoskaftet mot tådelen. 

Detaljbilder basketsko



1. Forma garnet till en ring genom att korsa 
den långa tråden över den korta. Den korta 
garnänden ligger i handen.

2. Stick in virknålen i ringen... 

4. Gör ett omslag... 6. Stick ner nålen i ringen (om båda trådarna) ...

9. ... =1 fm.

13. Avsluta med 1 sm i 
1:a fm. Dra ev lite till i 
den korta tråden.

Magisk ring - steg för steg

5. ...och dra garnet genom öglan (=1 lm).

8. Gör ett omslag och dra garnet genom båda m...

12. Arbetet sluter sig 
utan hål i mitten.

3. ...och dra garnet genom till en ögla.

7. ...och hämta upp garn (=2 m på nålen)...

11. Håll i arbetet och dra i den korta tråden så 
ringen blir mindre.

10. Fortsätt virka önskat antal fm runt ringen.
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