
Original Design af Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2015 ♥ Alle rettigheder forbeholdes. 

 

 

 

 

 

Copyright:  Helen Shrimpton, 2015.   

Alle rettigheder forbeholdes. 

Af:  Helen hos www.crystalsandcrochet.com 

 

Del 6 

Forkortelser 

 

M Maske(r) Hstgm Halv stangmaske Fml Forreste maskeled 

O/Omg Omgang Stgm Stangmaske  Bml Bagerste maskeled 

Lm Luftmaske  Dbstgm Dobbelt stangmaske FR Forom relief 

Km Kædemaske 3-dbstgm Tredobbelt stangmaske BR Bagom relief 

Fm Fastmaske 4-dbstgm Firedobbelt stangmaske   

 

 

Hints: Er skrevet i kursiv og med lilla farve, de er der for at hjælpe, samt guide 

dig og forhåbentligt gøre det lidt nemmere. 

Referencer til billeder er [B] med relevant billede nummer. 

*  * Gentag instruktionerne mellem stjernerne, det antal gange der, er angivet. 

Dette er normalt en gentagelse for en hel side og vil bestå af flere instruktioner.  

() – Gentag instruktioner mellem parenteserne, det antal gange der, er angivet. 

Her vil der være færre gentagelser. 

 

http://www.crystalsandcrochet.com/
http://www.crystalsandcrochet.com/
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Specielle masker 

Fm3sm: Før nålen gennem den angivne maske og træk garnet igennem, gentag i 

næste 2 masker, slå om og træk gennem alle 4 løkker på nålen. 

Stgm3sm: Slå om, før nålen gennem den angivne maske og træk garnet 

igennem, slå om og træk igennem 2 løkker. Gentag i de næste 2 m, så der er 4 

løkker på nålen. Slå om og træk gennem alle 4 løkker på nålen. 

Begyndende stgm3sm: 2 lm (tæller som 1. delvise stgm), slå om og før nålen 

gennem næste maske, og træk garnet igennem. Slå om og træk gennem 2 

løkker. To løkker på nålen. Gentag i næste maske. 3 løkker på nålen.  Slå om og 

træk gennem alle 3 løkker. 

Boblemaske: (5 stgm klynge) Slå om og indsæt nålen i den angivne maske og 

træk garnet igennem. Slå om og træk igennem 2 løkker. Gentag 4 gange mere i 

samme maske. Slå om og træk gennem alle 6 løkker. 
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Hint: Denne omgang ser meget mere indviklet ud, end den er. Jeg har skrevet 

det som en liste, så det er nemmere at følge. Alle masker i bagerste maskeled 

skal laves foran lm-buerne og ikke omkring dem. 

 

41. Begynd på en vilkårlig side med en stående fm omkring lm-buen mellem 6. 

og 7. popcorn [O34] og den 4. dbstgm i viften, fm i næste fm, fm omkring lm-

bue mellem 7. og 8. popcorn [O34] og den 1. dbstgm i næste vifte [B1], 

*BRfm i de næste 3 m [B2], stgm-bml i den 3. stgm i viften fra [O39] [B3], FRfm 

omkring fm. 

stgm-bml i den 5. stgm i viften [O39], BRfm i de næste 7 dbstgm.  

stgm-bml i den 3. stgm i viften [O39], FRfm omkring fm. 

stgm-bml i den 5. stgm i viften [O39]. 

BRfm i de næste 4 dbstgm , BRhstgm i næste dbstgm, BRstgm i de næste 2 

stgm. 

dbstgm-bml i den 3. stgm i viften [O39], FRstgm omkring fm, dbstgm-bml i den 

5. stgm i viften [R39], 

BRstgm i de næste 2 dbstgm, BRhstgm i næste dbstgm, BRfm i de næste 4 

dbstgm.  

stgm-bml i den 3. stgm i viften  [O39], FRfm omkring fm.  

stgm-bml i den 5. stgm i viften [O39], BRfm i de næste 7 dbstgm. 

stgm-bml i den 3. stgm i viften [O39], FRfm omkring fm. 

stgm-bml i den 5. stgm i viften [O39], BRfm i de næste 3 dbstgm, 

fm omkring lm-buen mellem 6. og 7. popcorn [O34] og den 4. dbstgm af viften, 

fm i næste fm, fm omkring lm-buen mellem 7. og 8. popcorn [O34] og den 1. 

dbstgm i næste vifte.* 

Gentag fra * til * 7 gange mere, undlad den sidste gruppe samlende popcorn, i 

den sidste gentagelse. 

Saml i den stående fm med en km. 
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Maskeantal: Pr. gentagelse: 3 fm, 4 FRfm, 28 BRfm, 2 BRhstgm, 1 FRstgm, 4 

BRstgm, 8 stgm-bml, 2 dbstgm-bml. 

I alt: 24 fm, 32 FRfm, 224 BRfm, 16 BRhstgm, 8 FRstgm, 32 BRstgm, 64 stgm-bml, 

16 dbstgm-bml. 
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42. Begynd med en begyndende stgm3sm over samme m som km og næste 2 

fm, [B1 og 2] 

*stgm i næste 24 m, 3 stgm i næste m [FRstgm], stgm i næste 24 m, stgm3sm 

over de næste 3 fm*. 

Gentag fra * til * 7 gange mere, undlad den sidste stgm3sm, i den sidste 

gentagelse.  

Saml i den begyndende stgm3sm med en km, klip garnet og hæft ender. 

Maskeantal: Pr. gentagelse: 51 stgm, 1 stgm3sm. 

Ialt: 408 stgm, 8 stgm3sm. 
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43. Begynd med en stående fm i 2. stgm i en vilkårlig 3stgm gruppe i toppen af 

en spids, lav 2 fm mere i samme m,  

*fm i næste 23 m, (fm3sm over de næste 3 m) to gange, fm i de næste 22 m, 3 

fm i næste m [Det vil være den 2. stgm i en 3-stgm gruppe].* 

Gentag fra * til * 7 gange mere, undlad de sidste 3 fm, i den sidste gentagelse. 

Saml i den stående fm med en km. 

Maskeantal: Pr. gentagelse: 48 fm, 2 fm3sm. 

I alt: 384 fm, 16 fm3sm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hint: For at holde dine løkker pæne i arbejdet 

med fm3sm, kan du folde dit arbejde på  

midten, efter du har lavet den 1. fm3sm.  
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Hint: I denne omgang arbejder du på vrangsiden for, at lave pæne bobler på 

retsiden. Husk, at du ved de næste to omg. skal vende arbejdet, så løkkerne 

kommer til at være omvendte, som når der arbejdes i rækker i stedet for 

omgange. 

Hint: Pas på du ikke overser den 1. m efter boblen, specielt den 1. m efter boblen 

i spidsen.  

 

44. 1 lm, VEND ARBEJDET [vrangsiden ind imod dig], og lav 1 fm i samme m, fm i 

de næste 4 m. 

*(lav en boblemaske i næste m, fm i de næste 5 m) 3 gange, fm3sm over de 

næste 3 m [laves i fm3sm og fm], (fm i de næste 5 m, boblemaske i næste m) 4 

gange. [Hint: den 4. boble laves i den 2. fm i 3fm gruppen i spidsen] fm i de 

næste 5 m.* 

 

Gentag fra * til * 7 

gange mere, undlad de 

sidste 5 fm i den sidste 

gentagelse. 

Saml i den 1. fm med en 

km. 

Maskeantal: Pr. 

gentagelse: 40 fm, 1 

fm3sm, 7 boblemasker. 

Ialt: 320 fm, 8 fm3sm, 56 

boblemasker. 
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Hint: Pas på ikke at overse den “drilske maske” lige før boblen. 

 

45. 1 lm og VEND ARBEJDET, retsiden vender ind mod dig igen. 

Hstgm i samme m [sidste fm før boblemasken], 3 hstgm i boblemasken, 

*hstgm i de næste 22 m, [Hint: 6. , 12. , 18.  hstgm laves i toppen af 

boblemaskerne] stgm3sm, hstgm i de næste 22 m, [Hint: 5., 11., 17. hstgm laves i 

toppen af boblemaskerne], 3 hstgm i næste m [boblen i toppen af spidsen].*  

 

Gentag fra * til * 7 gange mere, undlad de sidste 4 hstgm i den sidste 

gentagelse. 

Saml i den 1. hstgm 

med en km, klip garnet 

og hæft ender. 

Maskeantal: Pr. 

gentagelse: 47 hstgm, 1 

stgm3sm. 

Ialt: 376 hstgm, 8 

stgm3sm. 

 

  



Original Design af Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2015 ♥ Alle rettigheder forbeholdes. 

 

46. Begynd med en stående stgm i 2. hstgm i 3 hstgm-gruppen i toppen af en 

vilkårlig spids, (1 lm, 1 stgm) i samme m, 

*(1 lm, spring næste m over, stgm i næste m) 23 gange, 1 lm, spring næste m 

over, (1 stgm, 1 lm, 1 stgm) i næste m (1-lm spids er dannet).* 

Hint: Den 12. stgm efter 1-lm spidsen laves i stgm3sm og den nye 1-lm spids 

laves i den 2. hstgm i spidsen med 3 hstgm. 

Gentag fra * til * 7 gange mere, undlad den sidste 1-lm spids i den sidste 

gentagelse. 

Saml i den stående stgm med en km, klip garnet og hæft ender. 

Maskeantal: Pr. gentagelse: 25 stgm, 24 lm-buer. 

[husk at 1-lm spidsen ikke tæller med i maskeantallet] 

I alt: 200 stgm, 192 lm-buer. 
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Hint: vent med at hæfte enden fra omg. 46 indtil du har lavet næste del, det 

bliver meget pænere, hvis man gemmer den under næste omg. 

 

Du har nu endnu en smuk stjerne og er færdig med del 6... 

Vi ses i næste uge. 

 


