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Förkortningslista 

 
[] Tips: Skrivs med kursiv stil och i lila färg. De finns där som hjälp och vägledning för dig. 
Förhoppningsvis gör de livet lite enklare, speciellt för nybörjare. 
 
Hänvisningar till bilder är [B] tillsammans med aktuellt bildnummer. 
 
* * Upprepa instruktionerna mellan asteriskerna det antal gånger som står 
specificerat.       
      De är vanligtvis en repetition för en hel sida och består av flera instruktioner.  

m maska, maskor sm smygmaska  bmb bakre maskbågen 

v varv fm fast maska fmb främre maskbågen 

hö hoppa över hst halvstolpe RB reliefmaska bakifrån 

lm luftmaska st stolpe RF reliefmaska framifrån 

lmb luftmaskbåge dst dubbelstolpe kl-m klustermaska 

  3-
dst 

trippelstolpe   
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() eller ( ) Upprepa instruktionerna mellan parenteser det antal gånger som står 
specificerat.       
                  Dessa består av färre antal upprepningar.  
Specialmaskor 
Det är inga specialmaskor i denna del. 
 
 
84. Börja med en stående fm mellan de sista 2 m på valfri långsida [B1], hö nästa m, 
*Kortsida: i 2-lmbhörn (fm, 2 lm, fm), (hö nästa m, fm mellan m) 203 gånger, 
 
Långsida: i 2-lmbhörn (fm, 2 lm, fm), (hö nästa m, fm mellan m) 231 gånger. * [B2, 3] 
 
Upprepa från * till * två gånger, förutom sista fm. 
Slut med sm i stående fm. 
Maskantal: Kortsida: 205 fm, 1 2-lmbhörn.  
Långsida: 233 fm, 1 2-lmbhörn. 
 

 
85. 3 lm, [räknas som st], st i nästa m, [B1] 
*Kortsida: i 2-lmbhörn (2 st, 2 lm, 2 st), st i följande 205 m, 
 
Långsida: i 2-lmbhörn (2 st, 2 lm, 2 st), st i följande 233 m. * [B2, 3] 
 
Upprepa från * till * två gånger, förutom sista 2 st. 
Slut med sm 3:e lm. 
Maskantal: Kortsida: 209 st, 1 2-lmbhörn.  
Långsida: 237 st, 1 2-lmbhörn. 
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86. 4 lm [räknas som st plus 1-lmb], hö nästa m, st i nästa m, 1 lm, hö nästa m, [B1] 
*Kortsida: i 2-lmbhörn (st, 1 lm, st, 2 lm, st, 1 lm, st),  
(1 lm, hö nästa m, st i nästa m) 104 gånger, 1 lm, hö nästa m, 
 
Långsida: i 2-lmbhörn (st, 1 lm, st, 2 lm, st, 1 lm, st),  
(1 lm, hö nästa m, st i nästa m) 118 gånger, 1 lm, hö nästa m. * [B2,3] 
 
Upprepa från * till * två gånger, förutom sista 1-lmb, st, 1-lmb. 
Slut i 3:e lm, klipp av garnet och fäst ändarna. 
Maskantal: Kortsida: 108 st, 107 1-lmb, 1 2-lmbhörn.  
Långsida: 122 st, 121 1-lmb, 1 2-lmbhörn. 
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87. Börja med en stående RBfm runt sista m på valfri långsida, [B1] 
*Kortsida: i 2-lmbhörn (fm, 2 lm, fm),  
RBfm runt nästa m, arbeta framför 1-lmb, dst i 2-lmb V85, [B2] 
(RBfm runt nästa m, arbeta framför 1-lmb, dst i överhoppad m V85) 105 gånger,[B3]  
RBfm runt nästa m, arbeta framför 1-lmb, dst i 2-lmb V85,  
RBfm runt nästa m, 
 
Långsida: i 2-lmbhörn (fm, 2 lm, fm),  
RBfm runt nästa m, arbeta framför 1-lmb, dst i 2-lmb V85,  
(RBfm runt nästa m, arbeta framför 1-lmb, dst i överhoppad m V85) 119 gånger, RBfm 
runt nästa m, arbeta framför 1-lmb, dst i 2-lmb V85,  
RBfm runt nästa m. * [B4,5] 
 
Upprepa från * till * två gånger, förutom sista RBfm. 
Slut i stående RBfm, klipp av garnet och fäst ändarna. 
Maskantal: Kortsida: 2 fm, 108 RBfm, 107 dst, 1 2-lmbhörn.  
Långsida: 2 fm, 122 RBfm, 121 dst, 1 2-lmbhörn. 
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88. Börja med en stående st i sista m på valfri långsida, [B1] 
*Kortsida: i 2-lmbhörn (2 st, 2 lm, 2 st), st i följande 217 m, 
 
Långsida: i 2-lmbhörn (2 st, 2 lm, 2 st), st i följande 245 m. * [B2,3] 
 
Upprepa från * till * två gånger, förutom sista st. 
Slut i stående st, klipp av garnet och fäst ändarna. 
Maskantal: Kortsida: 221 st, 1 2-lmbhörn.  
Långsida: 249 st, 1 2-lmbhörn. 

 
 
89. Börja med en stående fm i sista m på valfri långsida, [B1] 
*Kortsida: i 2-lmbhörn (fm, 2 lm, fm), hö nästa m, fm i följande 220 m, 
 
Långsida: i 2-lmbhörn (fm, 2 lm, fm), hö nästa m, fm i följande 248 m. * [B2,3] 
 
Upprepa från * till * två gånger, förutom sista fm. 
Slut med sm i stående fm. 
Maskantal: Kortsida: 222 fm, 1 2-lmbhörn.  
Långsida: 250 fm, 1 2-lmbhörn. 
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90. 3 lm [räknas som st], st i nästa m, [B1] 
*Kortsida: i 2-lmbhörn (2 st, 2 lm, 2 st), st i följande 222 m, 
 
Långsida: i 2-lmbhörn (2 st, 2 lm, 2 st), st i följande 250 m. * [B2,3] 
 
Upprepa från * till * två gånger, förutom sista 2 st. 
Slut i 3:e lm, klipp av garnet och fäst ändarna. 
Maskantal: Kortsida: 226 st, 1 2-lmbhörn.  
Långsida: 254 st, 1 2-lmbhörn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Slut del 8 
 
 
 
Ungefärlig storlek: 
Double Knitting, virknål 4 mm:  
Kortsida: 129,5 cm 
Långsida: 151 cm 
 
Aran, virknål 5,5 mm:  
Kortsida: 151 cm  
Långsida: 187 cm 
 
 


