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[] Hints: Er skrevet i lilla kursiv og skal hjelpe og rettlede deg. Og forhåpentligvis g jøre
livet lettere, spesielt for nybegynnere.
Henvisning til bilder [P] med relevant bildenummer
* * Gjenta instruksjonene mellom stjerne det antall ganger som er spesifisert.
Dette er normalt sett en repetisjon for en hel side og vil inneholde flere instruksjoner.
() eller ( ) Gjenta instruksjonene mellom parantesene det antall ganger som er
spesifisert.

Dette er en mindre repetisjon.
Spesielle masker

Stjerne: Forklart i omg 50 og 51
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43. Langside: *Begynn med en stående fm i 6. m etter markert m R34 [markert maske
skal ikke inkluderes i antallet] [P1], fm i neste m, mbfm rundt de neste 20 m, mbhst rundt
de neste 10 m, mbst rundt de neste 10 m, mbdbst rundt de neste 7 m,
Kortside: mbdbst rundt markert m [plasser markøren i denne m], mbst rundt de neste
3 m, mbhst rundt de neste 83 m , mbst rundt de neste 3 m, mbdbst rundt markert m
[plasser markøren i denne m], [P2]
Langside: mbdbst rundt de neste 7 m, mbst rundt de neste 10 m, mbhst rundt de neste
10 m, mbfm rundt de neste 20 m, fm i de neste 2 m R34, klipp av tråden og fest endene.
*[P3]
Gjenta fra * til * 2 ganger
Maskeantall: Langside: 4 fm, 40 mbfm, 20 mbhst, 20 mbst, 14 mbdbst
Kortside: 83 mbhst, 6 mbst, 2 mbdbst

44. Langside: *Begynn med en stående fm i 4. m etter markert maske R34 [markert
maske skal ikke inkluderes i antallet] [P1], hst i neste m, fm i de neste 10 m, hst i de neste
10 m, st i de neste 12 m, dbst i de neste 17 m,
Kortside: i markert m (dbst, 2 st) [plasser markør i dbst], st i neste m, hst i de neste 87
m, st i neste m, i markert m (2st, dbst) [plasser markør i dbst], [P2]
Langside: dbst i de neste 17 m, st i de neste 12 m, hst i de neste 10 m, fm i de neste 10 m,
hst i neste m R34, fm i neste m, klipp av tråden og fest endene*[P3]
Gjenta fra * til * 2 ganger
Maskeantall: Kortside: 87 hst, 6 st, 2 dbst.
Langside: 22 fm, 22 hst, 24 st, 34 dbst
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45. Langside: *Begynn med en stående fm i 2. m etter markert m R34 [markert maske
skal ikke inkluderes i antallet] [P1], fm i neste m,
mbfm rundt de neste 20 m, mbhst rundt de neste 10 m, mbst rundt de neste 21 m,
Kortside: mbst rundt markert m [plasser markør i denne m],
mbhst rundt neste m, mbfm rundt de neste 91 m mbhst rundt neste m,
mbst rundt markert m [plasser markør i denne m], [P2]
Langside: mbst rundt de neste 21 m, mbhst rundt de neste 10 m, mbfm rundt de neste
20 fm, fm i neste 2 m R34, klipp av tråden og fest endene *[P3]
Gjenta fra * til * 2 ganger
Maskeantall: Kortside: 91 mbfm, 2 mbhst, 2 mbst
Langside: 4 fm, 40 mbfm, 20 mbhst, 42 mbst
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46. Begynn med en stående hst i m FØR markert m R34, [P1]
Langside: *hst g jennom markert m R34 og markert m R30[P2], hst i neste m R34, fm i de
neste 53 m,
Kortside: i markert m (2 hst, st, 2 hst) [plasser markør i st], fm i de neste 93 m, i markert
m (2 hst, st, 2 hst) [plasser markør i st], [P3]
Langside: fm i de neste 53 m, hst i neste m R34. * [P4]
Gjenta fra * til * 2 ganger, se bort fra siste hst
Fest til stående hst med en kjm
Maskeantall: Langside, 106 fm, 7 hst.
Kortside: 93 fm, 4 hst + 2 hjørne st.

47. 3 lm [regnes som 1 st] [P1], st i de neste 2 m, [P2,3]
Langside: *hst i de neste 55 m,
Kortside: i markert hjørne st (2 hst, 2 lm, 2 hst), fm i de neste 97 m, i markert hjørne st (2
hst, 2 lm, 2 hst)
Langside: hst i de neste 55 m, st i de neste 3 m. *[P4]
Gjenta fra * til * 2 ganger, se bort fra de siste 3 st.
Fest til toppen av de 3 lm, klipp av tråden og fest endene.
Maskeantall: Langside: 114 hst, 3 st
Kortside: 97 fm, 4 hst + 2 lmb (2 lm) i hjørnene
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Hint: pass på å ikke hoppe over den 1. m etter hjørnene.
48. Begynn med en stående st i den siste m før lmb på slutten av en av kortsidene. [P1]
Langside: *i lmb (2 st, 2 lm, 2 st) [P2], st i de neste 117 m
Kortside: i lmb (2 st, 2 lm, 2 st) st i de neste 101 m*[P3]
Gjenta fra * til * 2 ganger, se bort fra siste st.
Fest til den stående st med en kjm.
Maskeantall: Langside: 121 st + 1 lmb (2 lm) i hjørnene
Kortside: 105 st + 1 lmb (2 lm) i hjørnene.

49. 3 lm [regnes som 1 st] [P1], st i de neste 2 m.
Langside: *i lmb (2 st, 2 lm, 2 st) [P2], st i de neste 121 m
Kortside: i lmb (2 st, 2 lm, 2 st), st i de neste 105 m *[P3]
Gjenta fra * til * 2 ganger, se bort fra siste st.
Fest til toppen av de 3 lm, klipp av tråden og fest endene.
Maskeantall: Langside: 125 st + 1 lmb (2 lm) i hjørnene
Kortside: 109 st + 1 lmb (2 lm) i hjørnene.
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Stjernemasken er en variasjon på en tradisjonell maske som heter Margarite og har 3
armer, eller 5 stjerners Margarite som har 5 armer. Tradisjonelt g jøres den 2.
omgangen med fm, men ved å bruke hst får man en vakker form på denne masken.
Hint: Stjernemasken lages over 2 omg, den 1. g jøres på rettsiden, den 2. på vrangsiden.

Hint: når du lager den første stjernemasken, “øyet” som skapes av lm er der for å lage
den første stjernemasken i, og skal hoppes over på neste omg.
50. Kortside: [første stjernemaske] Begynn med en stående *hst i lmb i det siste hjørnet
på en av langsidene, 1 lm for å lage «øyet» [P1], stikk kroken g jennom øyet, kast og
trekk g jennom en løkke, g jenta nederst i hst, i lmb og i de neste 2 m [P2]
Nå har du 6 løkker på kroken, kast og trekk g jennom alle 6 løkkene.
1 lm for å lukke masken og lage «øyet» på stjernen. [P3]
(Stikk kroken g jennom «øyet» på den forrige stjernen og trekk g jennom tråden,
g jenta i den siste «armen» av stjernen, i den samme m i R49 som armen i den forrige
stjernen er i, og de neste 2 m [6 løkker på kroken], kast og trekk g jennom alle 6
løkkene, 1 lm for å lukke) [P4,5] 54 ganger, [den siste løkken på den siste stjernen
havner i lmb], [P6]
i lmb i hjørnet (hst, 1 lm) plasser en markør i lmb.[P7,8]
Langside: Begynn med en stjernemaske i lmb i hjørnet, fortsett med 62 stjernemasker.
[siste løkke i siste stjernemaske ender opp i lmb i hjørnet],
i lmb i hjørnet (hst, 1 lm) plasser markør i lmb*[P9]
Gjenta fra * til * 2 ganger.
Fest til stående hst med en kjm.
Maskeantall: Kortside: 55 stjernemasker + hjørnegruppe med hst, 1 lm
Langside: 63 stjernemasker + hjørnegruppe med hst, 1 lm.
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51. Stjernemasker fortsetter. 1 lm, SNU, vrangsiden mot deg. [P1]
Langside: *i lmb i hjørnet (hst, 2 lm, hst) [P2], hopp over hst, 2 hst i «øyet» på de neste
63 stjernemaskene, hopp over siste hst. [P3]
Kortside: i lmb i hjørnet (hst, 2 lm, hst) hopp over hst, 2 hst i «øyet» på de neste 55
stjernemaskene, hopp over siste hst.* [P4]
Gjenta fra * til * 2 ganger
Fest til 1. hst, klipp av tråden og fest endene.
Maskeantall: Kortside: 112 hst + 1 lmb (2 lm) i hjørnet.
Langside: 128 hst + 1 lmb (2 lm) i hjørnet.
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Hint: Husk å fest endene på vrangsiden.

Snu arbeidet så du har rettsiden mot deg.

Hint: Husk at når du nå har snudd arbeidet er toppløkkene du skal arbeide i nå etter
masken i forrige omgang, ikke før.
52. Begynn med en stående st i siste m på en av kortsidene. [P1]
Langside: *i lmb i hjørnet (2 st, 2 lm, 2 st), st i de neste 128 m [P2,3]
Kortside: 2 lmb i hjørnet (2 st, 2 lm, 2 st), st i de neste 112 m *[P4,5]
Gjenta fra * til * 2 ganger, se bort fra siste st.
Fest til stående st med en kjm.
Maskeantall: Langside: 132 st + 1 lmb (2 lm) i hjørnet.
Kortside: 116 st + 1 lmb (2 lm) i hjørnet.
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53. 3 lm [regnes som 1 st] [P1], st i de neste 2 m.
Langside: *i lmb i hjørnet (2 st, 2 lm, 2 st) hopp over neste m[P2], st i de neste 131 m.
Kortside: i lmb i hjørnet (2 st, 2 lm, 2 st) hopp over neste m, st i de neste 115 m *[P3]
Gjenta fra * til * 2 ganger, se bort fra de siste 3 st.
Fest til toppen av de 3 lm, klipp av tråden og fest endene.
Maskeantall: Langside: 135 st + 1 lmb (2 lm) i hjørnet.
Kortside: 119 st + 1 lmb (2 lm) i hjørnet.

Slutt på del 3, fest alle tråder.
Ca. str.
DK 4mm krok:
Kort side: 74cm
Lang side: 86cm
Aran 5.5mm krok:
Kort side: 86.5cm
Lang side: 94cm
Slutt del 3
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