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Del 3 

 
Svenska termer används genom hela mönstret.  
 
Förkortningar 

 
[ ] Ledtrådar: Skrivs i kursivt och med lila färg. Dom finns där som hjälp och guide för att 
förhoppningsvis göra livet lite enklare, särskilt för nybörjare. 
  
Referenser till bilder [bild] med respektive figurnummer.  
 
* * Repetera instruktioner mellan asterisker det antal gånger som specificeras. Detta 
är normalt en repetition för en hel sida och kommer bestå av flertalet instruktioner. 
  
( ) Repetera instruktioner mellan parenteser det antal gånger som specificeras. Detta 
är ett mindre antal repetitioner.  
 

M Maska, maskor Hst Halvstolpe Bmb Bakre maskbågen 

V Varv St Stolpe Fmb Främre maskbågen 

Lm/lmb Luftmaska, 
luftmaskbåge 

Dst Dubbelstolpe RB Reliefmaska 
bakifrån 

Sm Smygmaska  3-
dst 

Tredubbelstolpe RF Reliefmaska 
framifrån 

Fm Fastmaska Kl Kluster Pc 
hö 

Popcorn 
Hoppa över 
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Specialmaskor 
 
Tjock puffm: Omslag, placera virknålen i indikerad m/utrymme och dra upp en ögla [till 
samma höjd som intilliggande m], 7 gånger (15 öglor på nålen), omslag och dra igenom 
alla 15 öglor, 1 lm för att avsluta. Denna lm räknas inte som en m.  
För att göra en start tjock puffm, börja på samma sätt som med en stående m.  
 
26. Börja med en stående st i sista hst i någon sida, [B1] 
*I hörn st (2 st, dst, 2 st) [B2], st i nästa m, 1 lm, hö nästa m, 
(tjock puffm i nästa m, 2 lm, hö nästa 2 m) två gånger, 
tjock puffm i nästa m, 1 lm, hö nästa m, [B3,4,5] 
st i nästa 6 m, hst i nästa 3 m, fm i nästa 24 m, hst i nästa 3 m, st i nästa 6 m, 
1 lm, hö nästa m, 
(tjock puffm i nästa m, 2 lm, hö nästa 2 m) två gånger, 
tjock puffm i nästa m, 1 lm, hö nästa m, st i nästa m. *[B6,7] 
Upprepa från * till * fyra gånger, utelämna sista st.  
Avsluta med sm i stående st, klipp av och fäst ändarna.  
Maskantal: 24 fm, 6 hst, 18 st, 6 tjocka puffm, 1 hörn dst. 
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27. Börja med en stående hst i sista m i någon sida, [B1] 
* I hörn dst (hst, st, hst), hst i nästa 3 m,  
arbeta framför 1-lmb, dst i nästa överhoppade m V25, 
(FPfm runt nästa tjocka puffm, dst i nästa 2 överhoppade m V25) två gånger,  
RFfm runt nästa tjocka puff m, dst i nästa överhoppade m V25, [B2,3] 
Hst i nästa 12 m, fm i nästa 18 m, hst i nästa 12 m,  
Dst i nästa överhoppade m V25, 
(RFfm runt nästa tjocka puffm, dst i nästa 2 överhoppade m V25) två gånger,  
RFfm runt nästa tjocka puff m, dst i nästa överhoppade m V25, hst i nästa 3 m. *[B4,5] 
Upprepa från * till * fyra gånger, utelämna sista hst.  
Avsluta med en sm i stående hst.  
Maskantal: per sida: 18 fm, 6 RFfm, 32 hst, 12 dst, 1 hörn st.  
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28. 3 lm [räknas som st], st i nästa m, [B1] 
*I hörn st (st, dst, st), st i nästa 13 m och fånga upp lmb bakom varje dst [B2, 3, 4], hst i 
nästa 14 m, fm i nästa 14 m, hst i nästa 14 m, st i nästa 13 m och fånga upp lmb bakom 
varje dst. *[B5,6,7] 
Upprepa från * till * fyra gånger, utelämna sista 2 st.  
Avsluta med sm över i initiala lmkedjan, klipp av och fäst ändarna.  
Maskantal: per sida: 14 fm, 28 hst, 28 st, 1 hörn dst.  
 

 
 
 
29.Börja med en stående st i sista m i någon sida, [B1] 

*i hörn dst (st, dst, st), st i nästa 70 m. *[B2,3,4] 
Upprepa från * till * fyra gånger, utelämna sista st.  
Avsluta med sm i stående st, klipp av och fäst ändarna.  
Maskantal: per sida: 72 st, 1 hörn dst.  
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Ledtråd: Hörnen i detta varv är inte symmetriska.  
 
30. Börja med en stående st i sista m i någon sida, [B1] 
*1 lm, i hörn dst (st, 2 lm, st, 1 lm, st) [B2], (1 lm, hö nästa m, st i nästa m) 36 gånger. * 
[B3,4] 
Upprepa från * till * fyra gånger, utelämna sista st.  
Avsluta med sm i stående st. klipp av och fäst ändarna.  
Maskantal: per sida: 39 st, 38 1-lmb, 1 2-lmb hörn. 
 
 

 
 
 
31. Börja med en stående RBfm runt sista m i någon sida, [B1] 
*1 2-lmb i hörnet (fm, 2 lm, fm), RBfm runt nästa m, 3-dst i hörn dst V29, [B2,3] 
(RBfm runt nästa m, 3-dst i nästa överhoppade m V29) 36 gånger, RBfm runt nästa m, 
3-dst i hörn dst V29, RBfm runt nästa m. *[B4,5,6] 
Upprepa från * till * fyra gånger, utelämna sista RBfm. 
Avsluta med sm i stående RBfm. klipp av och fäst ändarna.  
Maskantal: per sida: 2 fm, 39 RBfm, 38 3-dst, 1 2-lmb hörn.  
 

 
 
 



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2017 ♥ All Rights Reserved. 

Ledtråd: Hörnen i detta varv är inte symmetriska. 
32. Börja med en stående st i sista m i någon sida, [B1] 
*i 2-lmb i hörnet (2 st, dst, st), st i nästa 79 m. *[B2,3,4] 
Upprepa från * till * fyra gånger, utelämna sista st. 
Avsluta med sm i stående st. klipp av och fäst ändarna.  
 
Maskantal: per sida: 82 st, 1 hörn dst.  

 
 
Fäst alla ändar och blocka försiktigt din ruta till ca 50x50 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om du har gjort två rutor som ska sättas ihop så föreslår jag att du gör detta genom 
att lägga rutorna med avigsidorna mot varandra och sammanfogar dem med fm. För 
att få en fin form på din kudde glöm inte att göra 3 fm i hörn dst. Virka runt tre sidor, 
placera kudden inuti och virka sedan klart den fjärde sidan.  
 
Om du liksom mig föredrar att använda ett färdigsytt kuddfodral så fäster jag min 
ruta på detta sätt till kuddfodralet.  
 
Nåla fast centrumet av rutan, börja med en nål i vardera hörnet och arbeta dig runt, 
lägg det plant och placera nålar runt cirkeln i slutet av del 1.  
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Använd dig av sytråd och synål och gör några små stygn i centrum av rutan.  
 
Fortsätt sedan med små stygn runtom cirkeln för att slutligen sy med små stygn 
runtom alla fyra sidor. Detta försäkrar att rutan inte börjar att säcka ihop då kudden 
används.  
 
♥ Tack för att du har deltagit i denna mini Crochet A Long.  
 
 
 

 

♥ För hjälp och råd gå med i min Facebook grupp 
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/ 

 

♥ Jag vill gärna se din färdiga Sweet Caroline, ladda gärna upp ditt färdiga projekt i 
albumet på Helens Hookaholics 

 

♥ Prenumerera på min hemsida, http://www.crystalsandcrochet.com/ för att hålla 
dig uppdaterad med mina senaste designs.  

 

♥ Snälla kom ihåg att detta är min design som skyddas av upphovsrättslagen. Du får 
dela en länk till min hemsida eller Ravelry affär med andra, du får skriva ut PDF’en för 
eget bruk, men du får inte ändra eller dela mönstret på något sätt. Snälla respektera 

och älska mig på samma sätt som jag respekterar och älskar dig. ♥ 
 

Kärlek 
 Helen x  


