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Forkortelser 

M Maske(r) Fm Fastmaske 4-dbstgm 4-dobbelt stangmaske 

Omg Omgang Hstgm Halv stangmaske Bml Bagerste maskeled 

Lm Luftmaske Stgm Stangmaske FR Forom relief 

Km Kædemaske  Dbstgm Dobbelt stangmaske BR Bagom relief 

  3-dbstgm 3-dobbelt 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, især for begyndere. 

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. 

 

1. Begynd med stående fm i sidste fm på en vilkårlig Lang side,  
 

*Kort side: (1 fm, 2 lm, 1 fm) i 3-lm hjørnebuen, (fm i næste 38 m, fm i næste 3-lm hjørnebue, fm i næste 50 

m, fm i næste 3-lm hjørnebue) 2 gange, fm i næste 38 m,  
 

Lang side: (1 fm, 2 lm, 1 fm) i 3-lm hjørnebuen, (fm i næste 38 m, fm i næste 3-lm hjørnebue, fm i næste 74 

m, fm i næste 3-lm hjørnebue) 2 gange, fm i næste 38 m. 
 

Gentag fra * til * 2 gange, undlad sidste fm. 

Saml i stående fm, klip garnet og hæft ender. 

Maskeantal: Kort side: 220 fm. Lang side 268 fm. 
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2. Begynd med stående stgm i 2-lm buen, (1 stgm, 2 lm, 2 stgm) i samme bue,  
 

*Kort side: Spring 1 m over, (stgm i næste m, spring 2 m over, [2 stgm, 1 lm, 2 stgm] i næste m [delt vifte], 

spring 2 m over) 36 gange, stgm i næste m, spring 2 m over, (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i 2-lm hjørnebuen. * 

 

Lang side: Spring 1 m over, (stgm i næste m, spring 2 m over, [2 stgm, 1 lm, 2 stgm] i næste m [delt vifte], 

spring 2 m over) 44 gange, stgm i næste m, spring 2 m over, (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i 2-lm hjørnebuen. * 

 

Gentag fra * til * 2 gange, undlad sidste (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i hjørnet. 

Saml i stående stgm, klip garnet og hæft ender. 

Maskeantal: Kort side: 41 stgm, 36 delte vifter. Lang side: 49 stgm, 44 delte vifter. 
 

 

 

 

 

3. Begynd med stående stgm i stgm efter sidste delte vifte på en vilkårlig lang side, spring 2 m over,  
 

*Kort side: (Delt vifte, 2 lm, delt vifte) i 2-lm hjørnebuen, spring 2 m over, (stgm i næste stgm, delt vifte i 1-

lm buen i næste delte vifte) 36 gange, stgm i næste stgm, spring 2 m over,  
 

Lang side: (Delt vifte, 2 lm, delt vifte) i 2-lm hjørnebuen, spring 2 m over, (stgm i næste stgm, delt vifte i 1-

lm buen i næste delte vifte) 44 gange, stgm i næste stgm, spring 2 m over. * 

Gentag fra * til * 2 gange, undlad sidste stgm. 

Saml i den stående stgm, klip garnet og hæft ender.  

Maskeantal: Kort side: 37 stgm, 38 delte vifter. Lang side: 45 stgm, 46 delte vifter. 
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4. Begynd med stående stgm i stgm efter delt vifte på en vilkårlig Lang side, delt vifte i 1-lm buen i næste 

delte vifte,  

*Kort side: (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i 2-lm hjørnebuen, (delt vifte i 1-lm buen i næste delte vifte, stgm i næste 

stgm) 37 gange, delt vifte i 1-lm buen i næste delte vifte,  
 

Lang side: (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i 2-lm hjørnebuen, (delt vifte i 1-lm buen i næste delte vifte, stgm i næste 

stgm) 45 gange, delt vifte i 1-lm buen i næste delte vifte. * 

Gentag fra * til * 2 gange, undlad sidste stgm og delt vifte. 

Saml i den stående stgm, klip garnet og hæft ender. 

Maskeantal: Kort side: 41 stgm, 38 delte vifter. Lang side: 49 stgm, 46 delte vifter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Begynd med stående fm i første stgm i 2-lm hjørnebuen før en vilkårlig Kort side, spring 1 m over,  
 

*Kort side: ([1 stgm, 1 lm] 4 gange, 1 stgm) i 2-lm hjørnebuen, spring 1 m over, fm i næste m, (spring 2 m 

over, ([1 stgm, 1 lm] 4 gange, 1 stgm) i 1-lm buen i næste delte vifte, spring 2 m over, fm i næste m) 38 

gange, spring 1 m over, 
 

Lang side: ([1 stgm, 1 lm] 4 gange, 1 stgm) i 2-lm hjørnebuen, spring 1 m over, fm i næste m, (spring 2 m 

over, ([1 stgm, 1 lm]4 gange, 1 stgm) i 1-lm buen i næste delte vifte, spring 2 m over, fm i næste m) 46 

gange, spring 1 m over. * 

 

Gentag fra * til * 2 gange, undlad sidste stgm og delte vifte. 

Saml i den stående fm, klip garnet og hæft ender. 

Maskeantal: Kort side: 39 fm, 38 delte vifter. Lang side: 47 fm, 46 delte vifter. 
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Whispers from the Past er nu færdig. 

Jeg foreslår en let blokning/udspænding af hele tæppet for et fantastisk resultat. 
 

♥  Husk venligst, at dette er mit design og derved hører under copyright-loven. 

Du må linke til min hjemmeside eller Ravelry-side, du må printe PDF-filen til eget brug, men ikke ændre eller dele på 

nogen måde. 

Respekter mig, som jeg respekterer dig. ♥ 

 

 

Love 

Helen x  

 


