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Svenska termer används genom hela mönstret.  

Part 4 

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. 

MMaannddaallaa   

MMaaddnneessss 
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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 

Popcorn: Popcornmaska: Gör 5 st i samma m, ta ut nålen från m och sätt in från 

framsidan till baksidan av den 1a stolpen och sedan i den tappade m och dra igenom. 1 

lm för att sluta, denna lm räkas ej som en maska i någon av de kedjor du ska göra efter 

popcornmaskan. För att göra en startpopcorn i början på ett varv börja helt enkelt med 

en stående st eller 3 lm som din första st.  
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30. Börja varvet med en stående fm i fm innan ett 1-lmb spetsutrymme. 

*1 lm, hö 1-lmb spetsutrymmet, fm i nästa m, hst i nästa 6 m, hö nästa 3m [2 fm + fm i 

fmb], (gör 3 st i den m som hoppades över bakom kråsmaskan [Varv 28] [Bild 3, 4, 5], 

hö nästa 2 m) 5 gånger. Gör 3 st i den sista m som hoppades över i sista kråsmaskan 

[Varv 28], hö nästa 3m, [fm i fmb + 2 fm], hst i nästa 6 m , fm i nästa m.* 

 

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

Slut varvet med en 

sm i första stående 

fm, klipp tråden och 

fäst ändarna.  

Maskantal/repetition: 

2 fm, 12 hst, 18 st. 

Maskantal totalt: 16 

fm, 96 hst, 144 st. 
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31. Börja varvet med en stående fm i någon fm innan ett 1-lmb spetsutrymme.  

*1 lm, hö nästa 1-lmb spetsutrymme, fm i nästa m, hst i nästa 6 m, st i nästa 7 m, 

dst i nästa 2 m, 2 dst i nästa m, dst i nästa m, st i nästa 7 m, hst i nästa 6 m, fm i 

nästa m.* 

 

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

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

Maskantal/repetition: 2 fm, 12 hst, 14 st, 5 dst. 

Maskantal totalt: 16 fm, 96 hst, 112 st, 40 dst 
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Ledtråd: Var uppmärksam på placeringen av de fasta maskorna [Bild 3] 

 

32. Börja med en stående rel.bak st i 3e dst på någon sida [mittersta dst ovan en 

kråsmaska], (1 lm, rel.bak st) runt samma m, [nytt spetsutrymme har skapats],  

*rel.bak st i nästa 9 m, hö nästa 2 m, fm i nästa m, (fm i nästa m, 2 fm i nästa m) två 

gånger, fm i 1-lmb, (2 fm i nästa m, fm i nästa m) två gånger, fm i nästa m, hö nästa 2 

m, rel.bak st i nästa 9 m, i nästa m (rel.bak st, 1 lm, rel.bak st) [Nytt spetsutrymme har 

skapats.].*  

 

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

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

Maskantal/repetition: 15 fm, 20 rel.bak st. 

Maskantal totalt: 120 fm, 160 rel.bak st. 

 

Ledtråd: placera en markör i första och sista rel.bak st i varje repetition och låt dessa 

sista kvar till varv 35.  
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33. 1 lm och rel.fram st runt 1a stående rel.bak st, 1 lm,  

*rel.fram st runt nästa 11 m, rel.fram hst runt nästa 2 m, rel.fram fm runt nästa 9 m, 

rel.fram hst runt nästa 2 m, rel.fram st runt nästa 11 m, 1 lm.* 

Upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista rel.fram st och 1-lmb 

Slut varvet med en sm i första rel.fram st, klipp tråden och fäst ändarna.  

Maskantal/repetition: 9 rel.fram fm, 4 rel.fram hst, 22 rel.fram st. 

Maskantal totalt: 72 rel.fram fm, 32 rel.fram hst, 176 rel.fram st. 

 

Ledtråd: Sektionen med rel.fram fm kommer att böja sig framåt. 
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34. Börja med en start popcorn i någon 1-lm spetsbåge, [glöm inte att avsluta 

varje popcorn med en lm], 

 *(1 lm, hö nästa m, gör popcorn i nästa m) 6 gånger, 1 lm, hö nästa m, hst i 

nästa 2 m, fm i nästa 5 m, hst i nästa 2 m, (1 lm, hö nästa m, gör ett popcorn i 

nästa m) 6 gånger, 1 lm, hö nästa m, popcorn i 1-lmb.  

Upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista popcorn maskan. 

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

Maskantal/repetition: 5 fm, 4 hst, 13 popcorn, 14 1-lmb 

Maskantal totalt: 40 fm, 32 hst, 104 popcorn, 112 1-lmb 
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Luta dig tillbaka och beundra ditt arbete, du har nu avslutat del 4.  

Vi ses nästa vecka. 


