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Svenska termer kommer att användas genom hela mönstret 

Del 8 
  

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 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.  
 

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  

Mandala  

Madness 

http://www.crystalsandcrochet.com/
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Specialmaskor 
 
Dst kluster: Två omslag, placera nålen i indikerad maska eller utrymme och dra upp ett 

omslag, 4 omslag på nålen, omslag och dra igenom två omslag två gånger, två omslag på 

nålen.  

Två omslag, placera nålen i samma maska eller utrymme och dra upp ett omslag, 5 omslag på 

nålen, omslag och dra igenom två omslag två gånger, 3 omslag på nålen.  

Två omslag, placera nålen i samma maska eller utrymme, dra upp ett omslag, 6 omslag på 

nålen, omslag och dra igenom två omslag två gånger, 4 omslag på nålen.  

Omslag och dra igenom alla fyra.  

 

Lång maska: Gör fem omslag, placera nålen i indikerad maska eller utrymme, omslag och dra 

igenom 2 omslag 6 gånger.  

 

Extra lång maska: Gör sju omslag, placera nålen i indikerad maska eller utrymme, omslag och 

dra igenom 2 omslag 8 gånger. 
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53. Börja varvet med en stående fm i någon 1-lmb vid en spets, (1 lm, fm) i samma utrymme,  

*1 lm, hö nästa m, hst i nästa m, (1 lm, hö nästa m, st i nästa m) 8 gånger,  

1 lm, hö nästa 6 m, i nästa m (dst kluster, 3 lm, dst kluster, 3 lm, dst kluster),  

hö nästa 5 m, i nästa m (dst kluster, 3 lm, dst kluster, 3 lm, dst kluster),  

hö nästa 4 m, i nästa m (dst kluster, 3 lm, dst kluster, 3 lm, dst kluster),  

1 lm, hö nästa 6 m, (st i nästa m, 1 lm, hö nästa m) 8 gånger,  

hst i nästa m, 1 lm, hö nästa m, i 1-lmb utrymme i en spets (fm, 1 lm, fm).* 

 

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

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

Maskantal/repetition: 2 fm, 2 hst, 16 st, 9 dst kluster, 20 1-lmb, 6 3-lmb. 

Maskantal totalt: 16 fm, 16 hst, 128 st, 72 dst kluster, 160 1-lmb, 48 3-lmb. 

 

Ledtråd: Vänta med att fästa ändarna från varv 53 tills efter kommande varv då det kommer 
att se mycket bättre ut att gömma dem undan maskorna ovan.  
 
Bild 53b är på nästa sida för att visa ett helt varv. 
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54. Börja med en stående fm i någon 1-lmb vid en spets, (1 lm, fm) i samma utrymme,  

*hö nästa m, (fm i 1-lmb, rel.bak hst runt nästa m) 3 gånger, 

(hst i 1-lmb, rel.bak st runt nästa m) två gånger. 

(st i 1-lmb, rel.bak dst runt nästa m) fyra gånger,  

st i nästa 1-lmb,  

(hö nästa kluster, 4 hst i nästa 3-lmb) två gånger, 

hö nästa kluster, st mellan kluster grupper,  

(hö nästa kluster, 4 st i nästa 3-lmb), två gånger, 

hö nästa kluster, st mellan kluster grupper,  

(hö nästa kluster, 4 hst i nästa 3-lmb) två gånger,  

hö nästa kluster, st i 1-lmb, 

(rel.bak dst runt nästa m, st i 1-lmb) fyra gånger, 

(rel.bak st runt nästa m, hst i nästa 1-lmb), två gånger 

(rel.bak hst runt nästa m, fm i 1-lmb), tre gånger, 

hö sista m, i 1-lmb vid en spets (fm, 1 lm, fm).* 

 

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

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

Maskantal/repetition:  8 fm, 20 hst, 6 rel.bak hst, 20 st, 4 rel.bak st, 8 rel.bak dst. 

Maskantal totalt: 64 fm, 160 hst, 48 rel.bak hst, 160 st, 32 rel.bak st, 64 rel.bak dst. 
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55. Börja med en stående fm i någon 1-lmb vid en spets, (1 lm, fm) i samma utrymme,  

* hö nästa m, fm i nästa 3 m, hst i nästa 3 m, st i nästa 12 m, fm i nästa m,  

1 lm, hö nästa 4 m, 7 dst mellan 4 hst grupper,  

1 lm, hö nästa 4 m, fm i nästa m , 1 lm, hö nästa 4m.  

9 dst mellan 4 st grupper, 1 lm, hö nästa 4 m, 

fm i nästa m, 1 lm hö nästa 4 m.  

7 dst mellan 4 hst hst grupper, 1 lm, hö nästa 4 m, 

fm i nästa m, st i nästa 12 m, hst i nästa 3 m, fm i nästa 3 m, hö nästa m,  

1 1-lmb vid en spets (fm, 1 lm, fm).* 

 

Upprepa mellan * till * 7 

gånger till, utelämna sista 

spetsen. 

Slut varvet med sm i 

första fm, klipp av tråden 

och fäst ändarna. 

Maskantal/repetition:  12 

fm, 6 hst, 24 st, 23 dst. 

Maskantal totalt: 96 fm, 
48 hst, 192 st, 184 dst. 

. 
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Ledtråd: i detta varv kommer du att göra långa maskor, kontrollera noggrant hur många 

omslag du har på nålen samt vilket varv du ska göra maskorna i. För mer information, läs 

under ”special maskor”:  

 

Ledtråd: eftersom förklaringen av detta varv består av mycket text samt bilder för att hjälpa 

dig är det fördelat på 3 sidor.   

 

56. Börja med en stående fm i någon 1-lmb vid en spets, (1 lm, fm) i samma utrymme, *1 lm, 

hö nästa 2 m, fm i nästa m, (1 lm, hö nästa m, fm i nästa m) sex gånger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeta framför de övriga varven och gör en lång maska [5 omslag på nålen] in i 2a maskan du 

hoppade över [Varv 52], gör en extra lång maska [7 omslag på nålen] in i 1a rel.bak st [Varv 

52] markerad m, 4 dst [4 

omslag på nålen] mellan 

kluster [Varv 53] och 4 hst 

[Varv 54]. 

 

Ledtråd: de långa maskorna 

ska ligga plant på ditt 

arbete och vara lagom 

spända, om din spänning är 
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för hård kanske du måste lägga till ett extra omslag på nålen för att förlänga maskan. Om din 

spänning är för lös ta då ett omslag mindre på nålen. Kom ihåg att vrida din nål så långt ner 

som möjligt för att sista omslaget på nålen ska vara så tight som möjligt.    

 

Varv 56 fortsättning…. 

Arbeta bakom gruppen med långa maskor, fm i nästa 5 m [Varv 55], hö nästa 1-lmb,  

rel.bak fm i nästa 7 dst,  

dst mellan 4 hst [Varv 54] och kluster [Varv 53],  

gör en lång maska [5 omslag runt nålen] in i 2a rel.bak st [Varv 52],  

Dst mellan kluster [Varv 53] och 4 hst [Varv 54]. 
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Varv 56 fortsättning  

 Hö 1-lmb, nästa m, 1-lmb utrymme, rel.bak fm i nästa 9 dst, dst mellan 4 hst [Varv 54] och 

kluster [Varv 53], gör en lång maska [5 omslag runt nålen] in i 3e rel.bak st [Varv 52], dst 

mellan kluster [Varv 53] och 4 hst [Varv 54].  

Hö 1-lmb, nästa m, 1-lmb, rel-bak fm i nästa 7 dst, hö 1-lmb, fm i nästa 5 m.  

4dst [4 omslag runt nålen] mellan 4 hst [Varv 54] och kluster [Varv 53],  

gör en extra lång maska [7 omslag runt nålen] in i 4e rel.bak st [Varv 52] markerad m, 

Hö nästa 2 m [Varv 52], gör en lång maska [5 omslag runt nålen ] in i nästa m som hoppades 

över [Varv 52]. 

 

Ledtråd: det mittersta fotot [Bild 21] visar hur grupperna med långa maskor ska vara 

placerade, med 1a och 4e setet som lutar bort från klustren och den 2a och 3e sitter centralt 

med klustren. 

 

 Fm i nästa m [Varv 55] , (1 lm, hö 

nästa m, fm i nästa m) sex gånger, 1 

lm, hö nästa 2 m, i 1-lmb vid en 

spets (fm, 1 lm, fm).*  

 

Upprepa mellan * till * 7 gånger till, 

utelämna sista spetsen. Slut varvet 

med en sm i första fm.  

Maskantal/repetition: 26 fm, 23 

rel.bak fm, 4 dst, 2 4dst, 4 långa 

maskor, 2 extra-långa maskor, 14 1-

lmb 

Maskantal totalt: 208 fm, 184 rel.bak 

fm, 32 dst, 16 4dst, 32 långa maskor, 

16 extra-långa maskor, 112 1-lmb. 
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57. sm till nästa 1-lmb vid en spets, 1 lm och 2 fm i samma utrymme,  

*hö nästa m, 2 fm i nästa 1-lmb, (hö nästa m, 2 hst i nästa 1-lmb) tre gånger,  

(hö nästa m, 2 st i nästa 1-lmb) tre gånger, rel.fram st runt nästa 3 långa maskor tillsammans.  

Hst i nästa 12 m [se till att inte missa första m bakom rel.fram st som du just gjorde],  

Rel.fram st runt nästa 3 m tillsammans, hst i nästa 4m, 3 hst i nästa m [5e dst i mittersta 

snäckan],  

Hst i nästa 4 m, rel.fram st runt nästa 3 långa maskor tillsammans, hst i nästa 12 m,  

rel.fram st runt nästa 3 långa maskor tillsammans, (hö nästa m, 2 st i nästa 1-lmb) tre gånger, 

(hö nästa m, 2 hst i nästa 1-lmb) tre gånger, 

hö nästa m, 2 fm i nästa 

1-lmb, hö nästa m, 2 fm i 

1-lmb vid en spets.* 

 

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: 6 

fm, 47 hst, 12 st, 4 

rel.fram st. 

Maskantal totalt: 48 fm, 

376 hst, 96 st, 32 rel.fram 

st. 

 WOW bra jobbat, du är nu färdig med del 8 och du ska vara mycket, mycket stolt över dig 

själv  


