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Svenska termer används genom hela mönstret

Del 9
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.
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Specialmaskor
Det är inga specialmaskor i denna del, bara massor av relief maskor. Ditt arbete
kommer att bubbla sig i denna del, oroa dig inte, det är en del av den storslagna
designen 
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Ledtråd: i detta varv kommer du att arbeta i både varv 56 och 57.
58. Börja varvet med en stående relief.fram hst runt någon 1a fm från varv 56 som
gjorts i 1-lmb vid en spets, 1 lm, relief.fram hst runt nästa m Varv 56, [Detta kommer

vara den 2a fm gjord i spetsutrymmet]

*(1 lm, relief.fram st runt nästa m Varv 56), två gånger, (1 lm, relief.fram dst runt
nästa m Varv 56) 5 gånger, relief.fram st runt nästa relief.fram st [Varv 57], (1 lm, hö
nästa m, relief.fram st runt nästa m [R57]) 18 gånger, 1 lm, hö nästa m, relief.fram st
runt nästa relief.fram st, (relief.fram dst runt nästa m Varv 56, 1 lm) 5 gånger,
(relief.fram st runt nästa m, 1 lm) två gånger, relief.fram hst runt nästa m, 1 lm,
relief fram hst runt nästa m.*
Upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista relief.fram hst, 1-lmb, relief.fram
hst.
Slut varvet med en sm i första relief.fram hst, klipp av tråden och fästa ändarna.
Maskantal/repetition: 2 relief.fram hst, 24 relief.fram st, 10 relief.fram dst, 34 1-lmb
Maskantal totalt: 16 relief.fram hst, 192 relief.fram st, 80 relief.fram dst, 272 1-lmb.
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Ledtråd: Alla maskor som görs i de maskor som hoppades över i Varv 57 görs framför
1-lmb och inte över dem. Där man hoppade över 2 m råder jag er till att arbeta i 1a
maskan varje gång. Alla reliefstolpar framifrån görs i varv 58
59. Börja med en stående st i 1-lmb ovanför en 3 hst grupp i någon repetition, [Bild
1] (1 lm, st) i samma utrymme, [nytt spetsutrymme gjort],
*relief.fram st runt nästa m [Varv 58], dst i m som hoppades över [Varv 57]), 9 gånger,
relief.fram st runt nästa 2 m [Varv 58],
dst i m som hoppades över i [Varv 57], relief.fram st i nästa m [Varv 58]) 3 gånger,
(st i m som hoppades över i [Varv 57], relief.fram hst i nästa m [Varv 58]) 3 gånger,
(hst i m som hoppades över i [Varv 57], relief.fram fm runt nästa m [Varv 58]) två
gånger,
hst i m som hoppades över i [Varv 57],
(relief.fram hst runt nästa m i [Varv 58], st i maskan som hoppades över i [Varv 57])
3 gånger,
(relief.fram st runt nästa m i [Varv 58], dst i m som hoppades över i [Varv 57]), 3
gånger,
relief.fram st runt nästa 2 m i [Varv 58],
(dst i m som hoppades över i [Varv 57], relief.fram st runt nästa m i [Varv 58]), 9
gånger,
i nästa 1-lmb gör ( st, 1 lm, st) [Ny spets gjord]. *
Upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista spetsgruppen.
Slut varvet med en sm i första stående st. Maskantal/repetition: 2 relief.fram fm, 3
hst, 6 relief.fram hst, 8 st, 28 relief.fram st, 24 dst.
Maskantal totalt: 16 relief fram fm, 24 hst, 48 relief.fram hst, 64 st, 224 relief.fram st,
192 dst.
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Ledtråd: Du kan byta ut 4 lm mot en start st och 1 lm om du föredrar det.
60. sm till 1-lmb, 4 lm [räknas som st plus 1 lm], och en st i samma utrymme,
*st i nästa 23 m, dst i nästa 25 m, st i nästa 23 m, i 1-lmb i spetsen gör (st, 1 lm, st).*
Upprepa mellan * till * 7 gånger till.
Slut varvet med en sm, klipp av tråden och fäst ändarna.
Maskantal/repetition: 48 st, 25 dst.
Maskantal totalt: 384 st, 200 dst.

Ledtråd: Nu kommer ditt arbeta att vara lätt bubbligt fram till slutet på del 10 där det
kommer ligga plant och fint igen.
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61 Börja med en stående fm i någon 1-lmb vid en spets (1 lm, fm) i samma utrymme.
*relief.bak fm i nästa 21 m, relief.fram hst i nästa 3m, relief.fram st i nästa 3 m,
relief.fram dst i nästa 19m, relief.fram st i nästa 3 m, relief.fram hst i nästa 3m,
relief.bak fm i nästa 21 m, i 1-lmb vid en spets gör (fm, 1 lm, fm).*
Upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista spetsgruppen.
Slut varvet med en sm i fösta stående fm.
Maskantal/repetition: 2 fm, 42 relief.bak fm, 6 relief.fram hst, 6 relief.fram st, 19 relief
fram dst.
Maskantal totalt: 16 fm, 336 relief.bak fm, 48 relief.fram hst, 48 relief.fram st, 152 relief
fram dst.
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62. sm till 1-lmb vid en spets, 1 lm,
*i 1-lmb gör (fm, 1 lm, fm) fm i nästa 19 m, [missa inte första m], hst i nästa 2 m, st i
nästa m [sista relief.bak fm], relief.fram dst runt nästa 31 m, st i nästa m [1a
relief.bak fm], hst i nästa 2 m, fm i nästa 19 m.*
Upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista spetsgruppen.
Slut varvet med en sm i fösta fm, klipp av tråden och fäst ändarna.
Maskantal/repetition: 40 fm, 4 hst, 2 st, 31 relief.fram dst.
Maskantal totalt: 320 fm, 32 hst, 16 st, 248 relief.fram dst.
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Ledtråd: innan du börjar detta varv vill jag berätta att del 10 arbetas med två färger,
färg 1 blir bakgrundsfärg och färg 2 blir kontrastfärgen. Detta varv bildar grunden för
bården i del 10 och jag råder dig till att bestämma dig för vilken kontrasterade färg
du vill använda i nästa del. Det kan vara så att du vill vänta med detta varv tills du ser
del 10, men del 10 är relativt stor så detta är en liten tjuvstart.
63. Börja med en stående fm i någon 1-lmb vid en spets, (1 lm, fm) i samma
utrymme,
*relief.bak fm i nästa 21 m [21a maskan placeras i 1a hst från [Varv 62]], relief.bak
hst i nästa 2 m, relief.bak st i nästa 31 m, relief.bak hst i nästa 2 m, relief.bak fm i
nästa 21m, i 1-lmb vid en spets gör (fm, 1 lm, fm).*
Upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista spetsgruppen.
Slut varvet med en sm i fösta fm, klipp av tråden och fäst ändarna.
Maskantal/repetition: 2 fm, 42 relief.bak fm, 4 relief.bak hst, 31 relief.bak st.
Maskantal totalt: 16 fm, 336 relief.bak fm, 32 relief.bak hst, 248 relief.bak st.

Del 9 är nu klar. Vi ses nästa vecka.
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