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Copyright:  Helen Shrimpton, 2015.   

Alle rettigheder forbeholdes. 

Af:  Helen hos www.crystalsandcrochet.com 

Del 5 

Forkortelser 

M Maske(r) Hstgm Halv stangmaske Fml Forreste maskeled 

O/Omg Omgang Stgm Stangmaske Bml Bagerste maskeled 

Lm Luftmaske  Dbstgm Dobbelt stangmaske FR Forom Relief 

Km Kædemaske 3-dbstgm Tredobbelt stangmaske BR Bagom Relief 

Fm Fastmaske 4-dbstgm Firedobbelt stangmaske   

 

Hints: Er skrevet i kursiv og med lilla farve, de er der for at hjælpe, samt guide dig 

og forhåbentlig gøre det lidt nemmere. 

Referencer til billeder er [B] med relevant billede nummer. 

*  * Gentag instruktionerne mellem stjernerne, det antal gange der, er angivet. Dette 

er normalt en gentagelse for en hel side og vil bestå af flere instruktioner.  

() – Gentag instruktioner mellem parenteserne, det antal gange der, er angivet. Her 

vil der være færre gentagelser. 

 

http://www.crystalsandcrochet.com/
http://www.crystalsandcrochet.com/
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Specielle masker 

Der er ingen specialmasker i denne del… “pyh” hører jeg dig sige. 

Jeg vil dog lige nævne “stående masker” i forhold til “luftmaske-start”, når man 

begynder på en ny omgang. 

Hvis du er tilfreds med luftmaske-starten, så fortsæt endelig med dette. 

Hvis du gerne vil have et lidt mere ensartet arbejde og vil undgå den “tynde” 

luftmaske-start, bør du lære at lave en stående maske. 

Du kan finde de relevante links i denne uges opslag på bloggen. 
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35. Hint: I denne omgang arbejder du i omg. 32 bagved popcornene, hvor du satte 

markørerne [O32]. Hvis du bøjer popcornene fremad, vil du tydeligt kunne se de 

relevante masker. Du skal også arbejde i omg. 34. 

Begynd med en stående fm i den 1. hstgm efter en vilkårlig popcorn [O34],  

*spring de næste 2 m over, 3 dbstgm i næste m, 5 dbstgm i næste m, 3 dbstgm i 

næste m, spring 2 m over, fm i næste m, 2 lm, fm i de næste 10 BRstgm [O32], fm i 

lm-spidsen, fm i de næste 10 BRstgm fra [O32], 2 lm, fm i den 1. hstgm fra [O34].*  

Gentag fra * til * 7 gange mere, undlad den sidste fm i den sidste gentagelse. 

Saml i den stående fm med en km. 

Maskeantal: Pr. gentagelse: 23 fm, 11 dbstgm, 2 2-lm buer. 

I alt: 184 fm, 88 dbstgm, 16 2-lm buer. 
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36. 3 lm, [tæller som stgm] eller lav en stående stgm i fm, * 2 stgm i de næste 11 m, 

stgm i næste m, spring 2-lm buen over, fm i de næste 21 m, spring 2-lm buen over, 

stgm i næste m.* 

Gentag fra * til * 7 gange mere, undlad den sidste stgm i den sidste gentagelse. 

Saml i toppen af 3 lm eller i den stående stgm med en km, klip garnet og hæft 

enden. 

Maskeantal: Pr. gentagelse: 21 fm, 24 stgm. 

I alt: 168 fm, 192 stgm. 
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37. Begynd med en stående BRdbstgm i den 1. m af en vilkårlig stgm-gruppe, 

BRdbstgm i de næste 23 m, * spring 3 m over, fm i de næste 15 m, spring 3 m 

over, BRdbstgm i de næste 24 m* 

Gentag fra * til * 7 gange mere, undlad de sidste 24 BRdbstgm i den sidste 

gentagelse. 

Saml i den stående BRdbstgm med en km. 

Maskeantal: Pr. gentagelse: 15 fm, 24 BRdbstgm. 

I alt: 120 fm, 192 BRdbstgm. 
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38. I denne omg. arbejder du gennem omg. 37 og omg. 34 på samme tid. De to 

omgange vil blive forbundne. 

Begynd med 1 lm og 1 BRhstgm i den 1. BRdbstgm, BRhstgm i de næste 23 m. 

*Begynd i lm-buen mellem 3. og 4. popcorn [O34], 

(fm omkring lm-buen mellem popcornene og næste fm [B3], 1 lm, spring næste fm 

over) 3 gange, (fm i næste m, 1 lm, spring næste m over) 2 gange, [arbejd ikke 

omkring de næste 2 1-lm buer]  fm omkring lm-buen mellem 8. og 9.  popcorn og 

næste fm,  

(1 lm, spring næste fm over, fm omkring lm-buen mellem popcornene og næste fm) 

2 gange, BRhstgm i de næste 24 m.* 

Gentag fra * til * 7 gange mere, undlad de sidste 24 BRhstgm i den sidste 

gentagelse. 

Saml i den stående BRhstgm med en km, klip garnet og hæft enden. 

Maskeantal: Pr. gentagelse: 8 fm, 24 BRhstgm, 7 lm-buer. 

I alt: 64 fm, 192 BRhstgm, 56 lm-buer.  
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39. Begynd med en stående fm i den 6. fm på en vilkårlig side, fm i næste lm-bue,  

*spring de næste 2 m og lm-bue over, 7 stgm i næste m [1. BRhstgm],  

(spring 2 m over, fm i næste m, spring 2 m over, 7 stgm i næste m) 2 gange, spring 

næste m over, fm i næste m, spring 2 m over, 7 stgm i næste m, spring 2 m over, 

fm i næste m, spring 2 m over, 7 stgm i næste m,  

spring de næste 2 m og lm-buen over, (fm i lm-buen, fm i næste m) 4 gange, fm i 

næste lm-bue* 

Gentag fra * til * 7 gange mere, undlad de sidste 2 fm i den sidste gentagelse. 

Saml i den stående fm med en km, klip garnet og hæft enden. 

Maskeantal: Pr. gentagelse: 13 fm, 35 stgm. 

Ialt: 104 fm, 280 stgm. 
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40. Begynd med en stående fm-bml i den 4. stgm i den 1. vifte af en vilkårlig 

gruppe, *(1 lm, 7 dbstgm i næste fm, 1 lm, fm-bml i den 4. stgm i næste vifte) 4 

gange, 1 lm, 4 dbstgm i næste fm, spring 3 m over, fm i næste m, spring 3 m over, 

4 dbstgm i næste m [sidste fm], 1 lm, fm-bml i den 4. stgm i næste vifte.*  

Gentag fra * til * 7 gange mere, undlad den sidste fm i den sidste gentagelse. 

Saml i den stående fm med en km, klip garnet og hæft enden. 

Maskeantal: Pr. gentagelse: 1 fm, 5 fm-bml, 36 dbstgm, 10 lm-buer. 

Ialt: 8 fm, 40 fm-bml, 288 dbstgm, 80 lm-buer. 
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Del 5 er nu færdig 

Glem ikke at dele dit arbejde med os allesammen, vi er jo én stor, glad 

hæklefamilie :) Der er altid nogen, der er villige til at hjælpe. 

 

Husk, hvis du har nogen problemer, vil jeg med glæde hjælpe så meget jeg kan. 

 
 


