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Del 2 

 
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 
 
St-kl: Omslag, placera virknålen i indikerad m/utrymme, omslag och dra upp tråden, 
omslag och dra igenom 2 öglor, 2 öglor på nålen. Upprepa två gånger till i samma m, 4 
öglor på virknålen. Omslag och dra igenom alla 4 öglor.  
 
St3tills: Omslag, placera virknålen i indikerad maska och dra upp tråden, 3 öglor på 
nålen, omslag och dra igenom 2 öglor, 2 öglor på nålen. Upprepa i nästa 2 m, 4 öglor på 
nålen. Omslag och dra igenom alla 4 öglor.  
  
Dst2tills: Två omslag, placera virknålen i indikerad m och dra upp tråden, 4 öglor på 
nålen, omslag och dra igenom 2 öglor två gånger, 2 öglor på nålen. Upprepa i samma 
m, 3 öglor på nålen. Omslag och dra igenom alla tre öglor.  
 
Mini puffm: (placera virknålen i indikerad m/utrymme, dra upp tråden till samma höjd 
som fm, omslag) 3 gånger, vid sista omslaget dra igenom alla 6 öglor på virknålen, 
avsluta med en lm.  
 
2-puffm-tills: Omslag, placera virknålen i indikerad m/utrymme och dra upp tråden [till 
samma höjd som intilliggande m], 4 gånger (9 öglor på nålen), omslag, placera virknålen 
i samma m/utrymme och dra upp tråden [till samma höjd som intilliggande m], 4 
gånger (17 öglor på nålen), omslag och dra igenom alla 17 öglor, 1 lm för att avsluta. 
Den sista lm räknas inte som en m.  
 
 
 
14. Börja med en RBhst i någon m [B1], RBhst i nästa 179 m. [B2,3] 
Avsluta med en sm i stående RBhst, klipp av och fäst ändarna.  
Maskantal: 180 RBhst. 
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Ledtråd: st-kl hamnar i samma linje som dst-kl i V10. 
 
15. Börja med en stående fm i RBhst gjord i 2a st i någon ökning i V13, i samma linje som 
dst-kl i V11, [B1] 
*1 lm, hö nästa 3 m, i nästa m ((st-kl, 2 lm) två gånger, st-kl) [B2], 1 lm, hö nästa 3 m, fm i 
nästa 8 m. *[B3,4] 
Upprepa från * till * 12 gånger, utelämna sista fm.  
Avsluta med sm i stående fm, klipp av och fäst ändarna.  
Maskantal: 96 fm, 12 grupper med 3 st-kl, 2 1-lmb och 2 2-lmb vardera.  
 

 
 
 
16. Börja med en stående fm i 6:e fm i någon repetition, [B1]  
*hö nästa 2 m, 3 st i nästa 1-lmb,  
(RFfm runt nästa kl, 5 st i nästa 2-lmb) två gånger,  
RFfm runt nästa kl, 3 st i nästa 1-lmb, hö nästa 2 m, fm i nästa 4 m. *[B2,3] 
Upprepa från * till * 12 gånger, utelämna sista fm.  
Avsluta med sm i stående fm, klipp av och fäst tråden.  
Maskantal: 48 fm, 12 grupper med 16 st, och 3 RFfm vardera. 
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17. Börja med en stående fm i 3e fm i någon repetition, [B1] 
*hö nästa m, RBfm runt nästa 3 m, (hö nästa m [RFfm], RBfm runt nästa 5 m) två 
gånger, hö nästa m, RBfm runt nästa 3 m [B2], hö nästa m, fm i nästa 2 m. *[B3,4] 
Upprepa från * till * 12 gånger, utelämna sista fm.  
Avsluta med sm i stående fm.  
Maskantal: 24 fm, 12 grupper med 16 RBfm vardera.  
 

 
 
18. sm till nästa m [1a RBfm], 3 lm [räknas som st], st i samma m, [B1] 
*(st i nästa 4 m, 2 st i nästa m) 3 gånger, 1 lm, hö nästa 2 m, 2 st i nästa m.  
* [B2,3,4] 
Upprepa från * till * 12 gånger, utelämna sista 2 st.  
Avsluta med en sm överst i initiala 3-lmkedjan, klipp av och fäst ändarna.  
Maskantal: 12 grupper med 20 st, samt 1 1-lmb i vardera.  
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19. Börja med en stående RBst runt sista st i en grupp med 20 st, [B1] 
*Arbeta över 1-lmb, 2-puffm-tills över nästa 2 fm V17 [B2,3,4,5], RBst runt nästa 3 m [var 
uppmärksam så att du inte missar den första maskan efter puffmaskan], RBhst runt 
nästa 3 m, RBfm runt nästa 8 m, RBhst runt nästa 3 m, RBst runt nästa 3 m. *[B6,7,8] 
Upprepa från * till * 12 gånger, utelämna sista RBst.  
Avsluta med sm i stående RBst, klipp av och fäst ändarna.  
Maskantal: 12 2-puffm-tills, 12 grupper med 8 RBfm, 6 RBhst, 6 RBst i vardera.  
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Ledtråd: Kom ihåg att de maskor du ska arbeta i ifrån 2-puffm-tills är till höger, virka 
inte i 1-lmb i stängningen.  
 
20. Börja med en stående st i någon 2-puffm-tills, [B1] 
*st3tills över nästa 3 m [B2], hst i nästa 3 m, fm i nästa 8 m, hst i nästa 3 m, st3tills över 
nästa 3 m, st i nästa m [2-puffm-tills]. *[B3,4] 
Upprepa från * till *12 gånger, utelämna sista st.  
Avsluta med sm i första stående st.  
Maskantal: 12 grupper med 8 fm, 6 hst, 1 st, 2 st3-tills.  
 
 

 
21. 3 lm [räknas som st] [B1], st i nästa m,  
*hst I nästa 3 m, fm i nästa 8 m, hst i nästa 3 m, st i nästa 3 m. * [B2,3] 
Upprepa från * till * 12 gånger, utelämna sista 2 st.  
Avsluta med sm överst i initiala lm-kedjan, klipp av och fäst ändarna.  
Maskantal: 96 fm, 72 hst, 36 st.  
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22. Börja med en stående fm i 1a fm i valfri repetition, [B1] 
*hö nästa 3 m, i nästa m ((dst2tills, 1 lm) 4 fyra gånger, dst2tills), hö nästa 3 m, fm i 
nästa 44 m. * [B2,3] 
Upprepa från * till * 4 gånger, utelämna sista fm.  
Avsluta med sm i stående fm, klipp av och fäst ändarna.  
Maskantal: per sida: 44 fm, 5 dst2tills, 4 1-lmb.  
 

 
23. Börja med en stående fm i 43e [näst sista] fm på sidan, [B1] 
*hö nästa m [sista fm], mini puffm mellan sista fm och dst2tills [B2,3], (1 lm, hö nästa m, 
mini puff m i nästa 1-lmb) fyra gånger, 1 lm, hö nästa m, mini puffm mellan dst2ills och 1a 
fm, hö nästa m [1a fm], fm i nästa 42 m. *[B4,5] 
Upprepa från * till * 4 gånger, utelämna sista fm.  
Avsluta med sm i stående fm, klipp av och fäst ändarna.  
Maskantal: per sida: 42 fm, 6 mini puffm, 5 1-lmb.  
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Tips: Bli inte orolig om ditt arbete bubblar sig i fm områdena, det kommer släta ut sig i 
nästa del 
 
24. Börja med en stående fm i 40e fm i någon sida, [B1] 
*hö nästa 2 m, 3 st mellan sista fm och mini puff m,  
(hö nästa mini puffm, 3 st i nästa 1-lmb) fem gånger,  
hö nästa mini puffm, 3 st mellan sista mini puffm och 1a fm,  
hö nästa 2 m, fm i nästa 38 m. *[B2,3] 
Upprepa från * till * 4 gånger, utelämna sista fm.  
Avsluta med sm i stående fm, klipp av och fäst ändarna.  
Maskantal: per sida: 38 fm, 21 st. 

 
25. Börja med en stående hst i sista fm i någon sida [B1], hst i nästa 3 m,  
*(RFdst runt nästa mini puff m V23, hö nästa m, hst i nästa 2 m) två gånger,  
RFdst runt nästa mini puff m, hö nästa m,  
I nästa m (2 hst, st, 2 hst) [formar hörnet],  
(hö nästa m, RFdst runt nästa mini puff m R23, hst i nästa 2 m) tre gånger, [B2,3] 

hst i nästa 5 m, fm i nästa 30 m, hst i nästa 7 m. *[B4] 
Upprepa från * till * 4 gånger, utelämna sista 4 hst. 
Avsluta med sm i stående hst, klipp av och fäst ändarna.  
Maskantal: per sida: 30 fm, 26 hst, 6 RFdst, 1 hörn st.  

Slut på del 2.  


