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Part 2 

 
US terms used throughout 
Abbreviations  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[] Tip: Er skrevet i kursiv og farvet lilla, de skal hjælpe og guide dig og 
forhåbentlig gør de livet lidt lettere, især for begyndere. 
 
Henvisning til fotos er [P] med det relevante foto nummer 
 
* * Gentag instruktionerne mellem stjernerne, det angivne antal gange. 
    Dette er normalt en gentagelse for en komplet side og vil bestå af flere instruktioner. 
 
() Gentag instruktionerne mellem parenteser angivne antal gange. 
    Dette er et lavere antal gentagelser. 

M/mel-
rum 

Maske 
Mellemrum 

Fm Fastmaske Bl Bagerste maskeled 

R  
Runde/Omgang 

Hstm Halv stangmaske Fl Forreste maskeled 

Lm Luftmaske Stm Stangmaske BR Bagom relief 

Km Kæde maske Dbstm Dobbelt stangmaske FR Forom relief 

Sl o Slå om/ garnet 
over nålen 

3db-
stm 

Dobbelt stangmaske   
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Specialsting: 
 
Stm-klynge: Slå om, sæt nålen i masken eller mellemrum der skal arbejdes i, træk 
garnet igennem, slå om og træk gennem 2 m, 2m på nålen. Slå om, stik ned i samme 
maske og træk en maske op, Slå om og træk gennem 2m, 3 m på nålen. Slå om, og gå 
igen i sammen m, træk en maske op og slå om træk gennem 2 m, 4 m på nålen. Sl o og 
træk gennem alle 4 m. 
 
3Stm-sm: Slå om, Stik nålen i masken, der skal arbejdes i og træk en maske igennem, 3 
løkker på nålen, og træk gennem 2 masker, 2 masker på nålen. 
Slå om, nu hækles der i næste m, træk en maske igennem, 4 masker på nålen, slå om 
og træk gennem 2 masker, 3 masker på nålen. 
Slå om, stik nålen i næste maske, træk maske igennem, 5 masker på nålen, slå om, og 
træk gennem 2 masker, 4 masker på nålen. 
Sl o og træk gennem alle 4 masker. 
 
2dbstm-sm: Slå om 2 gange, gå i masken der skal arbejdes i og træk en maske 
igennem, 4 masker på nålen, slå om og træk gennem 2 masker 2 gange, 2 masker på 
nålen. 

Slå om 2 gange, stik i næste maske og træk en maske igennem, 5 løkker på nålen, slå 
om og træk gennem 2 masker 3 gange, 3 masker tilbage. 
Slå om og træk gennem alle 3 masker. 
 
Mini puff maske: ( sæt nålen i den angivne maske/mel-rum, træk en maske igennem, 
træk den op så den er i højde med det der svarer til en fm, slå om) 3 gange, slut med at 
sål om og træk igennem alle 6 masker på nålen, afslut med 1 lm. 
 
Puff 2sm: Slå om, gå i maske /mellemrum der skal arbejdes i og træk en maske 
igennem [til højden af tilstødende stm], 4 gange (9 masker på nålen), slå om, nålen i 
næste m/mel-r og træk en maske igennem [til højden af tilstødende stm], 4 gange (17 
masker på nålen), slå om og træk gennem alle 17 masker, afslut med 1 lm. Denne lm 
tæller ikke som en maske. 
 
 
14. Start med en BR-hstm i en hvilken som helst maske[P1], BR-hstm i de næste 179 
m.[P2,3] 
Afslut med km i den stående BR-hstm, hæft ender. 
Maskeantal: 180 BR-hstm. 
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Tip: stm-klynge grupper vil ligge over db-stm klynger omg 10. 
 
15. Start med en stående fm i BR-hstm  i 2.stm i en udtagelse Omg13, denne vil ligge over 
db-stm klynge omg 11,[P1] 
*1lm, spring over 3m, i næste m((stm-klynge, 2lm) 2 gange, stm-klynge) [P2], 1 lm, 
spring over de næste 3 m, fm i de næste 8 m,*[P3,4] 
Gentag fra * til * 12 gange, undlad sidste fm. 
Slut med km i 1. fm, hæft ender. 
Maske antal: 96 fm, 12 grupper af 3 stm-klynger, 2 1lm mellemrum og 2 2lm mellemrum i 
hver. 

 
16. Start med en stående fm i 6. fm på en gentagelse, [P1] 
*spring over 2 m, 3 stm i næste 1lm-mellemrum, 
(FR-fm om næste klynge, 5 stm i næste 2lm-mellemrum) 2 gange, 

FR-fm om næste klynge, 3 stm i næste 1lm mellemrum, spring over 2 masker, fm i de 
næste 4 m. *[P2,3] 
Gentag fra * til * 12 gange, undlad sidste fm. 
Slut med en km i 1. fm, hæft ender. 
Maske antal: 48fm, 12 gr. af 16 stm, og 3 FR-fm i hver. 
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17. Start med en stående fm i 3. fm i en gentagelse,[P1] 
*spring over næste m, BR-fm rundt om de næste 3 m, (spring over næste m [FR-fm], 
BRfm rundt om de næste 5 m) 2 gange, spring over en maske, BR-fm rundt om de 
næste 3 m[P2], spring over næste m, fm i de næste 2 m.*[P3,4] 
Gentag fra * til * 12 gange, undlad sidste fm. 
Slut med en km i 1.fm. 
Maske antal: 24 fm, 12 gr. af 16 BR-fm i hver. 

 
18. Km i næste m[1.BR-fm], 3 lm [tæller som 1stm], stm i samme m, [P1] 
*(stm i de næste 4 stm, 2 stm i næste m) 3 gange, 1lm, spring over de næste 2 m, 2 stm i 
næste m. *[P2,3,4] 
Gentag fra * til * 12 gange. Undlad de sidste 2 stm. 
Slut med en km i toppen af din 3 lm, hæft ender. 
Maske antal: 12 gr. af 20 stm, plus 1lm mellemrum i hver. 
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19. Start med en stående BRstm rundt om sidste m i en 20stm gr,[P1] 
*arb over 1lm mellemrum puff2sm over de næste 2fm R17[P2,3,4,5], BR-stm rundt om de 
næste 3 m, [pas på ikke at glemme 1. m efter puff-m], BR-hstm rundt om de næste 3 m, 
BR-fm i rundt om de næste 8m,BR-hstm rundt om de næste 3m, BR-stm rumdt om de 
næste 3m, *[P6,7,8] 
Gentag fra * til * 12 gange, undlad sidste BR-stm. 
Slut med en km i 1. bom-stm, hæft ender. 
Maske antal: 12 puff-2sm, 12 gr af 8 BR-fm, 6 BR-hstm, 6 BR-stm.  
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Tip: Husk at arbejdende masker af puff-2 sm er til højre, arbejd ikke i den afsluttende 
lm. 
 
20.Start med en stående stm i en puff-2sm, [P1] 
*3stm-sm over de næste 3 m,[P2], hstm i de næste 3 m, fm i de næste 8 m, hstm i de 
næste 3m, 3stm-sm over de næste 3m, stm i næste m [puff-2sm].*[P3,4] 
Gentag fra * til * 12 gange, undlad sidste stm. 
Slut med en km i 1. Stm. 
Maske antal: 12 gr. af 8 fm, 6 hstm, 1 stm, 2 x 3stm-sm i hver. 
 

 
 
21. 3lm [tæller som 1 stm][P1], stm i næste m, 
*hstm i de næste 3 m, fm i de næste 8 m, hstm i de næste 3m, stm i de næste 3 m. *[P2,3] 
Gentag fra* til * 12 gange, undlad sidste 2 stm. 
Slut med en km i toppen af første 3lm, hæft ender. 
Maske antal: 96fm, 72 hstm, 36 stm. 
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22. Start med en stående fm i 1.fm af en gentagelse, [P1] 
* spring over de næste 3 m, i næste m (( 2db-stm sm, 1lm ) 4 gange, 2db-stm sm), 
spring over de næste 3m, fm i  de næste 44m. *[P2,3] 
Gentag fra * til * 4 gange, undlad sidste fm. 
Slut med km i 1. Fm, hæft ender. 
Maske antal pr side: 44fm, 5 x 2db-stm sm, 4 x1lm mellemrum. 

 
23. Start med en stående fm i 43. fm [ næstsidste m ] på en side, [P1] 
* spring over næste m, [sidste fm], mini puff mellem sidste fm og 2db-stm sm [P2,3], (1 
lm, spring over næste m, mini puff m i næste 1 lm mellemrum) 4 gange, 1 lm, spring over 
næste m, mini puff m i mellem 2db-stm sm og 1. fm, spring over næste m [1. Fm], fm i de 
næste 42m. *[P4,5] 
Gentag fra * til * 4 gange, undlad sidste fm. 
Slut med en km i 1. fm, hæft ender. 
Maske antal: pr. side: 42 fm, 6 mini puff m, 5 x 1lm mellemrum. 
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Tip: Bekymre dig ikke om at arbejdet buler i fm områderne, alt vil blive glattet ud i den 
næste del. 
24. Start med en stående fm i 40. fm på en side,[P1] 
* spring over 2 m, 3 stm mellem sidste fm og mini puff m, 
(spring over næste mini puff m, 3 stm i næste 1lm mellemrum) 5 gange, 
Spring over næste mini puff m, 3 stm mellem sidste mini puff m og 1. fm. 
Spring over de næste 2 m, fm i de næste 38m.*[P2,3] 
Gentag fra * til * 4 gange, undlad sidste fm. 
Slut med en km i 1. fm, hæft ender. 
Maske antal: pr side: 38 fm, 21 stm. 

25. start med en stående hstm i sidste fm på en side [P1], hstm i de næste 3m, 
*(FR-db-stm rundt om næste mini puff m, R23, spring over næste m, hstm i de næste 2 
m) 2 gange, 
FR-db-stm om næste mini puff m, spring over næste m, 
I næste m (2 hstm, stm, 2 hstm) [hjørnet er formet], 
(Spring over næste m, FR-db-stm rundt om næste mini puff m R23, hstm i de næste 2 
m) 3 gange, [P2,3] 
Hstm i de næste 5 fm, fm i de næste 30m, hstm i de næste 7 m. *[P4] 
Gentag fra* til * 4 gange, undlad de sidste 4 hstm.  
Slut med km i 1. hstm, hæft ender. 
Maskeantal pr side: 30 fm, 26 hstm, 6 FR-db-stm, 1 hjørne stm. 

Slut på 2. del 


