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Del 4 

 

US terminologi benyttes gjennom hele mønsteret 

Forkortelser 

M Maske Fm Fastmaske 4-dblst 4-dobbelstav 

Omg Omgang Hst Halvstav Bm Bakre maskebue 

Lm Luftmaske St Stav Fs Hekle rundt stolpe forfra 

Km Kjedemaske Dblst Dobbelstav Bs Hekle rundt stolpe bakfra 

  3-dblst 3-dobbelstav   

 

[] Hint: Skrives i kursiv og er farget lilla. De er der for å hjelpe og veilede deg, og forhåpentligvis gjør de det litt 

lettere, spesielt for nybegynnere.   

 

Bildereferanser merkes[B]med det relevante bildenummeret. 

 

* * Gjenta instruksjonene mellom stjernene antall ganger oppgitt. Dette er vanligvis en gjentagelse for en fullstendig 

side, og vil bestå av flere instruksjoner. 

() Gjenta instruksjonene i parentesen antall ganger oppgitt. Her er det færre gjentagelser. 

 

Hint: Hjørnebuer teller ikke med i maskeantall. 

Når vi jobber rundt hele arbeidet er det nå et rektangel, vær obs på at instruksjonene nå er for kortside og 

langside.  

Alle omganger har nå en kortside og en langside.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hint: Pass 
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på å ikke hoppe over første m etter ett 2-lm hjørne.   

. 

1. Begynn med en stående hst i siste m på en av langsidene, [B1] 

*Kortside: I 2-lm hjørnebuen (2 hst, 2 lm, 2 hst), (hst i neste 20 m, hst i neste 2 2-lm hjørnebuer [B3]) 4 

ganger, hst i neste 20 m. 

Langside: I 2-lm hjørnebuen (2 hst, 2 lm, 2 hst), hst i neste 20 m, hst i neste 2-lm hjørnebue, hst i neste 110 

m, hst i neste 2-lm mr, hst i neste 20 m* 

Gjenta fra * til * 2 ganger, utelat siste hst.  

Fest til stående hst, fell av og klipp tråden.  

Maskeantall: Kortside: 112 hst. Langside: 158 hst.  

 

2. Begynn med en stående fm i siste m på en av langsidene, [B1] 

*Kortside: I 2-lm hjørnebuen (fm, 2 lm, fm) [B2], fm i neste 112m, 

Langside: I 2-lm hjørnebuen (fm, 2 lm, fm), fm i neste 158 m, * 

Gjenta fra * til * 2 ganger, utelat sist fm. 

Fest til stående fm, fell av og klipp tråden.  

Maskeantall: Kortside: 114 fm. Langside: 160 fm.  
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3. Begynn med en stående st i 2-lm hjørnebuen på begynnelsen av en av kortsidene, [B1], (st, 2 lm, 2 st) i 

samme mr, [B2] 

*Kortside: (2 lm, hopp over neste 2 m, st i neste 6 m) 14 ganger, 2 lm, hopp over 2 m,  

Langside: I 2-lm hjørnebue (2 st, 2 m, 2 st), 2 lm, hopp over neste m, (st i neste 6 m, 2 lm, hopp over 2 m) 

19 ganger, st i neste 6 m, 2 lm, i 2-lm kortside hjørnebuen (2 st, 2 lm, 2 st) * 

Gjenta fra * til * 2 ganger, utelat siste kortside hjørnegruppe. 

Fest til stående st med km. 

Maskeantall: Kortside: 88 st, 15 2-lm mellomrom. Langside: 124 st, 21 2-lm mellomrom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2 lm og fsdblst i samme m [B1,2], fsdblst rundt neste m, 

*Kortside: I 2 lm hjørnebuen (2 st, 2 lm, 2 st), fsdblst rundt neste 2 m, 

(2 lm. Hopp over 2 lm hjørnebuen, fsdblst rundt neste 6 m) 14 ganger, 2 lm, hopp over 2 lm mellomrommet, 

fsdblst rundt neste 2 m. 

 

Langside: I 2 lm hjørnebuen (2 st, 2 lm, 2 st), fsdblst rundt neste 2 m, (2 lm, hopp over 2 lm mellomrommet, 

fsdblst rundt neste 6 m) 20 ganger, 2 lm, hopp over 2 lm mellomrommet, fsdblst rundt neste 2 m.* 

 

Gjenta fra * til * 2 ganger, utelat siste 2 fsdblst. 

Fest til første fsdblst, fell av og klipp tråden. 

Maskeantall: Kortsiden: 4 st, 88 fsdblst, 15 2 lm mellomrom. Langsiden: 4 st, 124 fsdblst, 21 2 lm 

mellomrom. 
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5. Begynn med en stående fm i siste st i en av langsidene, [B1] 

*Kortside: I 2- lm hjørnebuen (arbeid foran [omg3,4] 4-dblst i 2- lm mellomrommet omg 2 [B2], fm i 2- lm 

mellomrommet omg 4 [B3], 4-dblst i 2- lm mellomrommet omg 2), fm i neste 4 m [B4] 

(arbeid foran [omg 3,4] 3-dblst i neste 2 m du hoppet over i omg 2, fm i neste 6 m) 14 ganger, arbeid foran 

[omg 3,4] 3-dblst i neste 2 m du hoppet over i omg 2, fm i neste 4 m. 

 

Langside: I 2- lm hjørnebuen (arbeid foran [omg 3,4] 4-dblst i 2- lm mellomrommet omg 2, fm i 2- lm 

mellomrommet omg 4, 4-dblst i 2- lm mellomrommet omg 2), fm i neste 4 m, arbeid foran [omg 3,4] 3-dblst 

i 2- lm mellomrommet omg 2 til venstre for st som allerede er der [til høyre dersom du er venstrehendt], 

[B5] 3dblst i neste m du hoppet over i omg 2, (fm i neste 6 m, arbeid foran [omg 3,4] 3-dblst i neste 2 m du 

hoppet over i omg 2,) 19 ganger, fm i neste 6 m, arbeid foran [omg 3,4] 3-dblst i neste m du hoppet over i 

omg 2, 3-dblst i 2- lm mellomrommet omg 2 før st som allerede er der, fm i neste 4 m.* 

 

Gjenta fra * til * to ganger, utelat siste fm. 

Fest til stående fm, fell av og klipp tråden. 

Maskeantall: Kortside: 93 fm, 30 3-dblst, 4-dblst. Langside: 129 fm, 42 3-dblst, 2 4-dblst. 
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Hint: I denne omg vil tredje og fjerde st i hver gruppe på seks havne i 2 3-dblst fra omg 5. 

 

6. Begynn med en stående st i hjørne fm på begynnelsen av en av kortsidene, (2 lm, st) i samme m [B1,2] 

*Kortside: st i neste m, (2 lm, hopp over 2 m, st i neste 6 m) 15 ganger, 2 lm, hopp over 2 m, st i neste m. 

 

Langside: I hjørnet fm (st, 2 lm, st), st i neste m, (2 lm, hopp over neste 2 m, st i neste 6 m) 21 ganger, 2 lm, 

hopp over 2 m, st i neste, i 2 lm kortside hjørnebuen (st, 2 lm, st) * 

Gjenta fra * til * to ganger, utelat siste kortside hjørnegruppe. 

Fest til stående st med en km. 

 

Maskeantall: Kortside: 94 st, 16 2- lm mellomrom. Langside: 130 st, 22 2- lm mellomrom. 
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7. 2 lm og fsdblst i samme m [B1,2]  

*Kortside: I 2- lm hjørnebuen (2 st, 2 lm, 2 st), fsdblst rundt neste 2 m, (2 lm, hopp over 2- lm 

mellomrommet, fsdblst rundt neste 6 m) 15 ganger, 2 lm, hopp over 2- lm mellomrommet, fsdblst rundt 

neste 2 m. 

 

Langside: I 2 lm hjørnebuen (2 st, 2 lm, 2 st), fsdblst rundt neste 2 m, (lm, hopp over 2- lm mellomrommet, 

fsdblst rundt neste 6 m) 21 ganger, 2 lm, hopp over 2- lm mellomrommet, fsdblst rundt neste 2 m.* 

Gjenta fra * til * to ganger, utelat siste fsdblst. 

 

Fest til første fsdblst, fell av og klipp tråden. 

Maskeantall: Kortside: 4 st, 94 fsdblst, 15 2- lm mellomrom. Langside: 4 st, 130 fsdblst, 21 2- lm 

mellomrom. 
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8. Begynn med en stående fm i den siste st på hvilken som helst av langsidene, 

* Kortside: I 2- lm hjørnebuen (arbeid foran [omg6,7], 4-dblst i hjørne fm omg 5, fm i 2- lm mellomrommet 

omg 7, 4-dblst i hjørne fm omg 5) [B2], fm i neste 4 m (arbeid foran [omg 6,7], 3-dblst i neste to masker du 

hoppet over i omg 5, fm i neste 6 m) 15 ganger, arbeid foran [omg 6,7], 3-dblst i neste 2 m du hoppet over i 

omg 5, fm i neste 4 m, 

Langside: I 2- lm hjørnebuen (arbeid foran [omg 6,7], 4-dblst i hjørne fm omg 5, fm i 2- lm mellomrommet 

omg 6, 4-dblst i hjørne fm omg 5), fm i neste 4 m, arbeid foran [omg 6,7], 3-dblst i 2- lm mellomrommet 

omg 5 til venstre for st som allerede er der [til høyre om du er venstrehendt], 3-dblst i neste m du hoppet 

over i omg 5, (fm i neste 6 m, arbeid foran [omg 6,7], 3-dblst i neste 2 m du hoppet over i omg 5,) 21 

ganger, fm i neste 6 m arbeid foran [omg 6,7], 3-dblst i neste m du hoppet over i omg 5, 3-dblst i 2- lm 

mellomrommet omg 5 før st som allerede er der, fm i neste 4 m.* 

Gjenta fra * til * to ganger, utelat siste fm. 

Fest til stående fm, fell av og klipp tråden. 

Maskeantall: Kortside: 99 fm, 32 3-dblst, 2 4-dblst. Langside: 135 fm, 44 3-dblst, 2 4-dblst. 
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9. Begynn med en stående st i siste m på hvilken som helst av langsidene, [4-dblst] [B1] 

*Kortside: I hjørnet fm (st, 2 lm, st), st i neste 132 m. 

Langside: I hjørnet fm (st, 2 lm, st), st i neste 180 m* 

 

Gjenta fra * til * to ganger, utelat siste st. 

Fest til stående st med en km. 

Maskeantall: Kortside: 134 st. Lang side: 182 st. 

 

10. 3 lm [teller som en st], st i neste st, 

*Kortside: I 2 lm hjørnebuen (2 st, 2 lm, 2 st), st i neste 134 m, 

Langside: I 2 lm hjørnebuen (2st, 2 lm, 2 st), st i neste 182 m.* 

Gjenta fra * til * to ganger, utelat siste 2 st. 

Fest til toppen av 3 lm, fell av og klipp tråden. 

Maskeantall: Kortside: 138 st. Langside 186 st. 
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Slutt del 4 

 

Omtrentlig størrelse: 

Double knit med 4mm nål – kortside 30 ½ inches/77.5cm – langside 41 inches/104cm 

Aran med 5.5mm nål – kortside 40 inches/101.5cm – lang side 54 inches/137cm 

 

 

♥ Husk at dette er mitt design, og at det dekkes av Copyright loven. Du må gjerne linke til min hjemmeside eller 

Ravelry butikk, du må gjerne printe PDF-filen for eget bruk, men ikke forandre eller dele den på noen måte.  

Respekter meg, som jeg respekterer deg♥ 

 

 

Love 

Helen x  

 

 


