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By:  Helen at www.crystalsandcrochet.com 

Svenska termer används genom hela mönstret  

Del 6 

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 

[ ] 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. 

* * 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. 

Mandala  

Madness 

http://www.crystalsandcrochet.com/
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Specialmaskor 

Fm3tills: Placera nålen i indikerad maska och dra upp en m, repetera i nästa m 

samt nästkommande m, omslag och dra igenom alla fyra omslag på nålen. 

St3tills: Omslag, placera nålen i indikerad m, omslag och dra igenom två. Två 

omslag på nålen. I nästa m, omslag och dra igenom två. Tre omslag på nålen. I 

nästa m gör ett omslag och dra igenom två. Fyra omslag på nålen. Omslag och 

dra igenom alla fyra omslag för att slutföra maskan.  

Start st3tills: 2 lm, (räknas som den första ofullständiga stolpen). I nästa maska , 

omslag och dra igenom två. Två omslag på nålen. I nästa m, omslag och dra 

igenom två. Tre omslag på nålen. Omslag och dra igenom alla tre omslag för att 

slutföra maskan.  

Bubbelmaska: Gör ett st5tills kluster. I indikerad maska gör 5 ofullständiga st, 

omslag och dra igenom alla sex omslag på nålen. Bubblan bildas när du gör den 

nästa maskan. 

 

 



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

 

  



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

 

Ledtråd: Detta varv ser mycket mer komplicerat ut än vad det är. Jag har skrivit 

instruktionerna i listform för att det ska vara lättare att följa. Alla maskor i den 

bakre maskbågen arbetas framför 1-lmb och inte över dem. 

 

41. Börja med en stående fm genom 1-lmb mellan 6e och 7e popcorn [Varv 34] 

och 4e dst i någon snäcka, fm i nästa fm, fm genom 1-lmb mellan 7e och 8e 

popcornet [Varv 34] och 1a dst i nästa snäcka, [Bild 1] 

 

*rel.bak fm i nästa 3 m, [Bild 2], st i bmb i nästa snäcka från [Varv 39] [Bild 3], 

rel.fram fm runt fm. 

st i bmb i 5e st i snäckan [Varv 39], rel.bak fm i nästa 7 dst. 

St i bmb i 3e st i snäckan [Varv 39], rel.fram fm runt fm 

St i bmb i 5e st i snäckan [Varv 39]. 

Rel.bak fm i nästa 4 dst, rel.bak hst i nästa dst, rel.bak st i nästa 2 dst. 

Dst i bmb i 3e st i snäckan [Varv 39], rel.fram st runt fm, dst i bmb i 5e st i 

snäckan [Varv 39], rel.bak st i nästa 2 dst, rel.bak hst i nästa dst, rel.bak fm i 

nästa 4 dst. 

St i bmb i 3e st i snäckan [Varv 39], rel.fram fm runt fm. 

St i bmb i 5e st i snäckan [varv 39], rel.bak fm i nästa 7 dst. 

St i bmb i 3e st i snäckan [Varv 39], rel.fram fm runt fm. 

St i bmb i 5e st i snäckan [Varv 39], rel.bak fm i nästa 3 dst. 

Fm genom 1-lmb utrymmet mellan 6e och 7e popcorn [Varv 34] och 4e dst i 

snäckan, fm i nästa fm, fm genom 1-lmb mellan 7e och 8e popcornet [Varv 34] 

och 1a dst i nästa snäcka.* 

 

Upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista gruppen som enar popcornen. 

Slut varvet med en sm i första stående fm. 

Maskantal/repetition: 3 fm, 4 rel.fram fm, 28 rel.bak fm, 2 rel.bak hst, 1 rel.fram st, 

4 rel.bak st, 8 st i bmb, 2 dst i bmb. 
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Maskantal totalt: 24 fm, 32 rel.fram fm, 224 rel.bak fm, 16 rel.bak hst, 8 rel.fram 

st, 32 rel.bak st, 64 st i bmb, 16 dst i bmb . 
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42. Gör en start st3tills över samma m som man gjorde sm ifrån tidigare varv och 

nästa 2 fm, [Bild 1 and 2] 

*st i nästa 24 m, 3 st i näst m [rel.fram st], st i nästa 24 m, st3tills över nästa 3m.* 

Upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista st3tills 

Slut varvet med en sm i första st3tills, klipp av tråden och fäst ändarna 

Maskantal/repetition: 51 st, 1 st3tills. 

Maskantal totalt: 408 st, 8 st3tills 
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43. Börja med en stående fm i 2a st i någon 3 st grupp vid en topp, gör 

ytterligare 2 fm i samma m, 

*fm i nästa 23 m, (fm3tills över nästa 3 m) två gånger, fm i nästa 22 m, 3 fm i 

nästa m [detta kommer att vara 2a st i en 3st grupp].* 

 

Upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista 3 fm. 

Slut varvet med en sm i första stående fm. 

Maskantal/repetition: 48 fm, 2 fm3tills 

Maskantal totalt: 384 fm, 16 fm3tills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledtråd: för att hålla maskorna nätta och jämna 

när du gör fm3tills vik ditt arbete på hälften när 

du gjort första fm3tills. 
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Ledtråd: i detta varv kommer du att arbeta från fel sida för att dina bubblor ska 

hamna fint på den räta sidan av arbetet. Kom ihåg att över nästa två varv 

kommer du att vända på ditt arbeta och därför kommer de maskor du arbetar i 

vara omvända, precis som att du arbetade i varv istället för spiral. 

Ledtråd: Se noga till att inte missa 1a maskan efter en bubbelmaska särskilt efter 

bubblan som kommer vid en spets 

 

44. 1 lm, VÄND DITT ARBETE [avigsidan mot dig], fm i samma m, fm i nästa 4 m, 

*(gör en bubbelmaska i nästa m, 

fm i nästa 5 m) 3 gånger, fm3tills 

över nästa 3 m 

[både fm3tills och fm], (fm i nästa 

5 m, bubbelmaska i nästa m) fyra 

gånger, 

[Ledtråd: den fjärde 

bubbelmaskan kommer att 

hamna i den 2a fm i 3 fm 

spetsgruppen], fm i nästa 5 m.*  

 

Upprepa mellan * till * 7 gånger 

till, utelämna sista 5 fm. 

Slut varvet med en sm i första 

fm. 

Maskantal/repetition: 40 fm, 1 

fm3tills, 7 bubbelmaskor. 

Maskantal totalt: 320 fm, 8 

fm3tills, 56 bubbelmaskor. 
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Ledtråd: Se till att inte missa den där ”lömska” maskan före bubbelmaskan.  

45. 1 lm och VÄND DITT ARBETE, nu har du återigen den räta sidan mot dig. Hst 

i samma m [sista m före en bubbelmaska] 3 hst i bubbelmaskan, *hst i nästa 22 

m, [ledtråd:  6e, 12e, 18e hst hamnar i toppen på bubbelmaskan], st3tills, hst i 

nästa 22 m, [Ledtråd: 5e, 11e, 17e hst hamnar i toppen på bubbelmaskan], 3 hst i 

nästa m, [bubbelmaskan i toppen].* 

 

Upprepa mellan * till * 

7 gånger till, utelämna 

sista 4 hst.  

Slut varvet med en sm i 

första hst, klipp av 

tråden och fäst 

ändarna. 

Maskantal/repetition: 

47 hst, 1 st3tills 

Maskantal totalt: 376 

hst, 8 st3tills. 
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46. Börja med en stående st i 2a hst i någon spetsgrupp, (1 lm, st) i samma m, 

*(1 lm, hö nästa m, st i nästa m) 23 gånger, 1 lm, hö nästa m, i nästa m (st, 1 lm, 

st).* 

Ledtråd: Den 12e stolpen på varje sida efter varje spetsgrupp hamnar i st3tills och 

det nya spetsutrymmet hamnar i 2a hst på varje spetsgrupp med 3 hst. 

 

Upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna spetsgruppen.  

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

Maskantal/repetition: 25 st, 24 1-lmb  

[Kom ihåg att 1-lmb utrymmet i spetsarna räknas ej in i maskantalen].  

Maskantal totalt: 200st, 192 1-lmb 
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Ledtråd: Vänta med att fästa ändarna från varv 46 till efter att du gjort nästa 

sektion, det kommer att se mycket bättre ut om man gömmer dom i nästa varv.  

 

Du har nu ytterligare en vacker stjärna och har slutfört del 6…. 

Vi ses nästa vecka.  

 


