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Part 3 

 
US terms used throughout 
Abbreviations  

               
[] Tip: Alt skrevet i kursiv og farvet lilla, de skal hjælpe og guide dig og 

Forhåbentlig gør de livet lidt lettere, især for begyndere. 

Henvisning til fotos er [P] med det relevante foto nummer 

* * Gentag instruktionerne mellem stjernerne det opgivet antal gange. 

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

() Gentag instruktionerne mellem parenteser mængden af angivne gange. 

    Dette er et mindre antal gentagelse. 

 

Special masker: 

Chunky Puff : Sl o, indsæt nålen i maske eller mellemrum og træk en maske [til højden af  

tilstødende m], 7 gange (15 masker på nålen), og træk igennem alle 15 masker og  1 lm  for at lukke. Denne lm 

tælles ikke som en maske.For at lave en Beg. Chunky Puff, arbejder du som om, du laver en 

stående m. 

M/mel-

rum 

Maske-

r,/Mellemrum 

Fm Fastmaske Bl Bagerste maskeled 

R  Runde Hstm Halv stangmaske Fl Forreste maskeled 

Lm Luftmaske Stm Stangmaske BR Bagom masken 

Km Kæde maske Db-stm Dobbelt stangmaske FR Forfra om masken 

Sl o Slå om/ garnet 

over nålen 

3db-stm  3-Dobbelt stangmaske   
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26. Beg med en stående stm i sidste hstm på en side, [P1] 
* I hjørne stm (2 stm, db- stm, 2 stm) [P2], stm i næste m, 1 lm, hop over næste m, 
(Chunky puff m i næste m, 2 lm, spring over de næste 2 m) 2 gange, 
Chunky puff m i næste m, 1 lm, spring over næste m, [P3,4,5] 
Stm i de næste 6 m, hstm i de næste 3 m, fm i de næste 24 m, hstm i de næste 3 m, stm i 
de næste 6 m, 
1 lm, spring over næste m, 
(Chunky puff m i næste m, 2 lm, spring over de næste 2 m) 2 gange, 
Chunky puff m  i næste m, 1 lm, spring over næste m, stm i næste m. * [P6,7] 
Gentag fra * til * 4 gange, udelad sidste stm. 
Km i stående stm, hæft ender. 
Maske antal: pr. Side: 24 fm, 6 hstm, 18 stm, 6 chunky puff m, 1 hjørne db-stm. 
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27. Start med en stående hstm i sidste m på en side, [P1] 
* I hjørne-db-stm (hstm, stm, hstm), hstm i næste 3 m, 
Arbejd foran 1Lm- mellemrum, db-stm i den næste oversprungne m fra R25, 
(FR fm omkring næste chunky puff m , db-stm i de næste 2 oversprunget m fra R25) 2 
gange, 
FR fm omkring næste chunky puff m , db-stm  i de næste oversprungne m fra R25, 
[P2,3] 
hstm i de næste 12 m, fm i de næste 18 m, hstm i de næste 12 m, 
db-stm i næste oversprungne m fra R25, 
(FR fm omkring næste chunky puff  , db-stm i de næste 2 oversprungne m fra R25) 2 
gange, 
FR fm omkring næste chunky puff m, db-stm i næste oversprungne m fra R25, hstm i 
de næste 3 m. * [P4,5] 
Gentag fra * til * 4 gange, udelad sidste hstm. 
Slut med km i 1.hstm. 
Maske antal: pr. Side: 18 fm, 6 Fr fm, 32 hstm, 12db- stm, 1 hjørne stm. 
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28. 3 lm [tæller som stm], stm i næste m, [P1] 
* I hjørne-stm (stm,db-stm,stm), stm i de næste 13 m mens du tager lm mellemrum bag 
hver db-stm [P2, 3, 4], hstm i de næste 14 m, fm i de næste 14 m, hstm i de næste 14 m, 
stm i de næste 13 m mens du tager lm mellemrum op bag hver db- stm. * [P5,6,7] 
Gentag fra * til * 4 gange, udelad sidste 2 stm. 
Slut med km i toppen af de 3lm, hæft ender ender. 

Maske antal: pr. Side: 14 fm, 28 hstm, 28 stm, 1 hjørne db-stm. 
 

 
 
29. Start med en stående stm i sidste m på en side,[P1] 
*i hjørnes db-stm(stm,db-stm,stm), stm i de næste 70m. *[P2,3,4] 
Gentag fra * til * 4 gange, undlad sidste stm. 
Slut i toppen 1.stm med en km. Hæft ender. 
Maske antal: pr. side:72 stm, 1db-stm hjørne m. 
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30. Start med en stående stm  i sidste m på en side, [P1] 
*1  Lm , i hjørnes db-stm (stm, 2 lm, stm, 1 lm, stm) [P2],  
(1 lm, spring næste m over, stm i næste m) 36 gange. * [P3,4] 
Gentag fra * til * 4 gange, udelad sidste stm. 
Slut i 1. stm med en km, hæft ender. 
Maske antal: pr. Side: 39 stm, 38 1 lm mellemrum, 1  2-lm hjørnemellemrum. 
 

 
 
31. Start med en stående BR-fm rundt om sidste m på en side, [P1] 
* I hjørnets 2lm-mellemrum (fm, 2 lm, fm), BR-fm omkring næste m, 3db-stm i hjørnes 
db-stm R29, [P2,3] 
(BR-fm rundt om næste m, 3- dbstm i næste oversprunget m R29) 36 gange, BR-fm 
omkring næste m, 3db-stm i hjørnes db-stm R29, BR-fm rundt om næste m. * [P4,5,6] 
 
Gentag fra * til * 4 gange, udelad sidste bom-fm. 
slut i 1. BR-fm,  hæft ender. 
Maske antal: pr. Side: 2 fm, 39 bom-fm, 38 db-stm, 1 2lm hjørne-mel-rum. 
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Tip: hjørner i denne runde er ikke symmetriske. 
32. Start med en stående stm i sidste m på en side, [P1] 
* I  hjørnets 2lm-mel-rum (2 stm, db-stm, stm), stm i de næste 79 m. * [P2,3,4] 
Gentag fra * til * 4 gange, udelad sidste stm. 
Slut i 1.stm, hæft ender. 
Maske antal: pr. Side: 82 stm, 1 hjørne db-stm. 

Hæft alle ender, blok dit kvadrat blidt til en 50 cm firkant 
Hvis du laver 2 kvadrater, for at sætte dem sammen, foreslår jeg, at du bruger fm fra 
vrang-side til sam-hæklingen, glem ikke at lave 3 fm i hjørnernes db-stm for at give en 
skarp form på din pude. Arbejde omkring de første 3 sider, læg puden  indeni og 
færdigør med 4. side. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis du som mig bruger et præ-fabrikeret pudebetræk, så lægger jeg min firkant 
udover. 

 
Pin firkant til betrækket, startende med 1 pin i hvert hjørne, derefter arbejder du 
rundt, læg fladt, pin i midten, og placer pins omkring cirkel ved slutningen af del 1. 

 
Ved hjælp af sytråd og en synål skal der laves nogle små sting i midten. 
Derefter laves små sting rundt om cirklen, og til sidst laves små sømme rundt om hver 
af de fire sider. 
Dette sikrer, at din firkant ikke "flytter sig” ved brug. 
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♥ Tak for at du deltager i denne mini crochet a-long 

 

♥For hjælp og vejledning er du velkommen i min gruppe på facebook.(ovenstående link) 
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/ 

 

♥Jeg vil blive meget glad for at se din udgave af Sweet Caroline, så vær sød at lægge dit 
billede op af dit færdige arbejde i fotos på Helens Hookaholics. 

 

♥ http://www.crystalsandcrochet.com/  

 
♥Vær venlig at huske dette er mit design og jeg har derfor copyright. 

 

♥Du må gerne dele linket til min hjemmeside eller Ravelry butik med alle, du kan udskrive 
PDF'en til eget brug, men vær venlig ikke at ændre, lave om eller dele på nogen måde. 

Venligst elsk og respekter mig, som jeg elsker og respekterer dig. ♥ 
 

Love 
Helen x 


