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Whispers from the 

Past 
 

Copyright:  Helen Shrimpton, 2016.   

All rights reserved. 

By:  Helen at www.crystalsandcrochet.com 

 

Del 9 

Bård 
 

Svenska termer används genom hela mönstret.  

 

Förkortningar  

m Maska, maskor Fm Fastmaska 4-dst Fyrdubbelstolpe 

V Varv Hst Halvstolpe Bmb Bakre maskbåge 

Lm, lmb Luftmaska, 

luftmaskbåge 

St Stolpe RF Främre relief maska  

Sm Smygmaska  Dst Dubbelstolpe RB Relief maska bakifrån 

Hö Hoppa över 3-dst Trippelstolpe   

 

[ ] 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 [B] med respektive figurnummer.  

* * 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. 

http://www.crystalsandcrochet.com/
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1. Börja med en stående fm i sista m i valfri långsida, 

 

*kortsida: i 3-lmb hörn (fm, 2 lm, fm), (fm i nästa 38 m, fm i nästa 3-lmb hörn, fm i nästa 50 m, 

fm i nästa 3-lmb hörn) två gånger, fm i nästa 38 m,  

 

Långsida: i 3-lmb hörn (fm, 2 lm, fm), (fm i nästa 38 m, fm i nästa 3-lmb hörn, fm i nästa 74 m, 

fm i nästa 3-lmb hörn) två gånger, fm i nästa 38 m.  

 

Upprepa från * till * två gånger, utelämna sista fm.  

Slut varvet i stående fm, klipp av tråden och fäst ändarna. 

Maskantal: kortsida: 220 fm.  

Maskantal: långsida: 268 fm.  
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2. Börja med en stående st i 2-lmb (st, 2 lm, 2 st) i samma utrymme,  

 

* Kortsida: hö nästa m, (st i nästa m, hö nästa 2 m, i nästa m (2 st, 2 lm, 2 st) [delad snäcka], 

hö nästa 2 m) 36 gånger, st i nästa m, hö nästa 2 m, i 2-lmb hörn (2 st, 2 lm, 2 st), 

 

Långsida: hö nästa m, (st i nästa m, hö nästa 2 m, i nästa m (2 st, 1 lm, 2 st) [delad snäcka], hö 

nästa 2 m) 44 gånger, st i nästa m, hö nästa 2 m, i 2-lmb hörn (2 st, 2 lm, 2 st). * 

 

Upprepa från * till * två gånger, utelämna gruppen i sista hörnet.  

Slut varvet i stående st, klipp av tråden och fäst ändarna.  

Maskantal: kort sida: 41 st, 36 delade snäckor.  

Maskantal: lång sida: 49 st, 44 delade snäckor.  

 

 

 

 

 

3. Börja med en stående st i st efter sista delade snäckan i valfri långsida, hö nästa 2 m,  

* Kortsida: i 2-lmb hörn (delad snäcka, 2 lm, delad snäcka), hö nästa 2 m, (st i nästa st, delad 

snäcka i nästa 1-lmb i en delad snäcka) 36 gånger, st i nästa st, hö nästa 2 m,  

 

Långsida: i 2-lmb hörn (delad snäcka, 2 lm, delad snäcka), hö nästa 2 m, (st i nästa st, delad 

snäcka i nästa 1-lmb i en delad snäcka) 44 gånger, st i nästa st, hö nästa 2 m. * 

 

Upprepa från * till * två gånger, utelämna sista st.  

Slut varvet i stående st, klipp av tråden och fäst ändarna.  

Maskantal: kortsida: 37 st, 38 delade snäckor.  

Maskantal: långsida: 45 st, 46 delade snäckor.  
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4. Börja med en stående st i st efter en delad snäcka i valfri långsida, delad snäcka i 1-lmb i 

nästa delade snäcka,  

*Kortsida: i 2-lmb hörn (2 st, 2 lm, 2 st), (delad snäcka i nästa 1-lmb i en delad snäcka, st i 

nästa st) 37 gånger, delad snäcka i nästa 1-lmb i en delad snäcka,  

 

Långsida: i 2-lmb hörn (2 st, 2 lm, 2 st), (delad nästa i nästa 1-lmb i en delad snäcka, st i nästa 

st) 45 gånger, delad snäcka i nästa 1-lmb i en delad snäcka. * 

 

 

Upprepa från * till * två gånger, utelämna sista st och delad snäcka. 

Slut varvet i stående st, klipp av tråden och fäst ändarna.  

Maskantal: kortsida: 41 st, 38 delade snäckor.  

Maskantal: Långsida: 49 st, 46 delade snäckor.  
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5. Börja med en stående fm i första st som gjordes i 2-lmb hörn innan en kortsida, hö nästa 

m,  

 

*Kortsida: i 2-lmb hörn ((st, 1 lm) 4 gånger, st), hö nästa m, fm i nästa m, (hö nästa 2 m, i 1-

lmb hörn i nästa delade snäcka ((st, 1 lm) 4 gånger), hö nästa 2 m, fm i nästa m) 38 gånger, 

hö nästa m,  

 

Långsida: i 2-lmb hörn ((st, 1 lm) 4 gånger, st), hö nästa m, fm i nästa m, (hö nästa 2 m, i 1-

lmb i nästa delade snäcka ((st, 1 lm) 4 gånger, st), hö nästa 2 m, fm i nästa m) 46 gånger, hö 

nästa m. * 

 

Upprepa från * till * två gånger, utelämna sista st och delade snäcka.  

Slut varvet i stående fm, klipp av tråden och fäst ändarna.  

Maskantal: kortsida: 39 fm, 38 delade snäckor.  

Maskantal: långsida: 47 fm, 46 delade snäckor.  

 

 

Din ”Whispers from the Past” är nu färdig 

Jag föreslår att du blockar hela din filt lätt för att få det där utmärkta resultatet.  

 

♥ Snälla kom ihåg att detta är min design och den skyddas av upphovsrättslagen.  

Du får dela en länk till min websida eller Ravelry butik med andra, du får skriva ut en PDF för eget 

bruk. Men snälla, du får inte ändra på något eller dela mönstret på något vis. Snälla älska och 

respektera mig, på samma sätt som jag älskar och respekterar dig. ♥ 

 

 

Kära hälsningar 

Helen x  


