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Svenska termer används genom hela mönstret.  

Del 5 

Förkortningar  

m  Maska, maskor hst Halvstolpe fmb Främre maskbåge 

V Varv st Stolpe  bmb Bakre maskbåge  

lmb luftmaskbåge dst  Dubbelstolpe Rel.fram Relief framifrån 

sm Smygmaska 3dst Trippelstolpe Rel.bak Relief bakifrån 

fm Fastmaska 4dst Fyrdubbelstolpe hö Hoppa över  

fm Fastmaska 4dst Fyrdubbelstolpe hö Hoppa över  

 

[ ] 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 figur nummer. Referenser till varv 

[varv]med respektive varvnummer.  

MMaannddaallaa   

MMaaddnneessss 

http://www.crystalsandcrochet.com/


Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2015 ♥ All Rights Reserved. 

 

* * Repetera instruktioner mellan asterisker det antal gånger som specificeras. Detta 

är normalt en repetition för ett helt virkat varv och kommer bestå av flertalet 

instruktioner.  

() Repetera instruktioner mellan parenteser det antal gånger som specificeras. Detta 

är ett mindre antal repetitioner. 

 

Specialmaskor 

Det finns inga specialmaskor i denna del….. ”pust” kan jag höra från er…. 

Jag vill bara nämna ”startmaskor” och ”start med luftmaskor i en kedja” när vi flyttar 

upp till ett nytt varv. Om du fortfarande vill fortsätta med en kedjestart så går det 

bra.  

Om du däremot vill att ditt arbete ska se mer konsekvent ut och inte få den där 

”tunna” maskan som en kedja blir lär dig då hur man gör en startmaska.  

Du hittar länkar till detta i veckans bloggpost.  
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35. Ledtråd: i detta varv kommer du arbeta i varv 32 bakom popcornen där du 

placerade markörerna [Varv 32]. Böj popcornen framåt så ser du tydligt de maskor 

du ska arbeta i. Du kommer även arbeta i varv 34. 

Börja med en stående fm i någon första hst efter popcornen [Varv 34], 

*hö nästa 2 m, 3 dst i nästa m, 5 dst i nästa m, 3 dst i nästa m, hö nästa 2 m, fm i 

nästa m, 2 lm, fm i nästa 10 rel.bak st [Varv 32], fm i nästa 1-lmb spetsutrymme, fm i 

nästa 10 rel.bak st från [Varv 32], 2 lm fm i 1a hst från [Varv 34].* 

 

Upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista fm.  

Slut varvet med en sm i första fm.  

Maskantal/repetition: 23 fm, 11 dst, 2 2-lmb 

Maskantal totalt: 184 fm, 88 dst, 16 2-lmb. 
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36. 3 lm, [räknas som st] eller gör en start st i fm, *2 st i nästa 11 m, st i nästa m, hö 

2-lmb, fm i nästa 21 m, hö 2-lmb, st i nästa st.* 

 

Upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista st.  

Slut varvet med en sm i första 3lm eller start st. Klipp av tråden och fäst ändarna.  

Maskantal/repetition: 21 fm, 24 st 

Maskantal totalt: 168 fm, 192 st. 
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37. Börja med en rel.bak dst i 1a maskan i någon st grupp, rel.bak dst i nästa 23 m.   

* hö nästa 3 m, fm i nästa 15 m, hö nästa 3 m, rel.bak dst i nästa 24 m.* 

 

Upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista 24 rel.bak dst.  

Slut varvet med en sm i första rel.bak dst..  

Maskantal/repetition: 15 fm, 24 rel.bak dst. 

Maskantal totalt: 120 fm, 192 rel.bak dst. 
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38. I detta varv kommer du att arbeta i varv 37 och 34, vilket sammanfogar dem.  

 

1 lm och rel.bak hst i 1a rel.bak dst, rel.bak hst i nästa 23 m.  

*börja i 1-lmb mellan 3e och 4e popcornet [Varv 34], (fm genom 1-lmb mellan 

popcornen och nästa fm, 1 lm, hö nästa fm) tre gånger, (fm i nästa m, 1 lm, hö 

nästa m) två gånger [Slut ej varven genom topp 2 1-lm utrymmen, dvs ta inte 

med luftmaskbågen mellan popcornen här], fm genom 1-lm utrymme mellan 8e 

och 9e popcornet och nästa fm, (1 lm, hö nästa fm, fm genom 1-lm mellan popcorn 

och nästa fm) två gånger, rel.bak hst i nästa 24 m.* 

 

Upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista 24 rel.bak hst.  

Slut varvet med en sm i första rel.bak hst. Klipp av tråden och fäst ändarna.  

Maskantal/repetition: 8 fm, 24 rel.bak hst, 7 1-lmb 

Maskantal totalt: 64 fm, 192 rel.bak hst, 56 1-lmb. 
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39. Börja med en stående fm i 6e fm på någon sida, fm i nästa 1-lmb, 

*hö nästa 2 m och 1-lmb, 7 st i nästa m [1st rel.bak hst], (hö nästa 2 m, fm i nästa m, 

hö nästa 2 m, 7 st i nästa m) två gånger, hö nästa m, fm i nästa m, hö nästa 2 m, 7 

st i nästa m, hö nästa 2 m , fm i nästa m, hö nästa 2 m, 7 st i nästa m, hö nästa 2 m 

och 1-lmb, (fm i nästa 1-lmb, fm i nästa m) fyra gånger, fm i nästa 1-lmb.* 

 

Upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista 2 fm 

Slut varvet med en sm i första fm, klipp av tråden och fäst ändarna.  

Maskantal/repetition: 13 fm, 35 st 

Maskantal totalt: 104 fm, 280 st. 

. 
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40. Börja med en stående fm i bmb  i 4e st i någon av de första fjädergrupperna, *(1 

lm, 7 dst i nästa fm, 1 lm, fm i bmb  i 4e st i nästa fjäder) fyra gånger, 1 lm, 4 dst i 

nästa fm, hö nästa 3 m, fm i nästa m, hö nästa 3 m, 4 dst i nästa m, [sista fm] 1 lm, 

fm i bmb i 4e st i nästa snäcka.* 

 

Upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista fm 

Slut varvet med en sm i första fm, klipp av tråden och fäst ändarna.  

Maskantal/repetition: 1 fm, 5 fm i bmb, 36 dst, 10 1-lmb 

Maskantal totalt: 8 fm, 40 fm i bmb, 288 dst, 80 1-lmb. 
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Del 5 är nu färdig. Dela dina framsteg med oss alla, kom ihåg att vi är 

en enda stor virkfamilj  Det finns alltid någon som är villig och kan 

hjälpa till.  

 

Kom ihåg att ifall du har några problem hjälper jag gärna till med så mycket jag kan.  


