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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 
 
RFdst kluster: Två omslag, stick i virknålen runt indikerad maska, omslag och dra igenom en 
ögla, omslag och dra igenom 2 öglor två gånger, 2 öglor på virknålen. 
Upprepa två gånger till runt samma m, 4 öglor på nålen. 
Omslag och dra igenom alla 4 öglor. 
Lutande kluster: Förklaras i varv 94. 
 
Krabbmaska: Bakåtgående fast maska, fm virkas bakåt eller i motsatt riktning som 
normalmaskor.  
 
91. Börja med en stående hst i 2-lmbhörn i slutet på valfri långsida, (2 lm, hst) i samma 
lmb, [B1] 
*Kortsida: 2 RBst runt följande 2 m tillsammans [virka 2:a m nedanför den 1:a] 113 
gånger, [B2,3] 
i 2-lmbhörn (hst, 2 lm, hst), 
Långsida: 2 RBst runt följande 2 m tillsammans [virka 2:a m nedanför den 1:a] 127 
gånger, i 2-lmbhörn (hst, 2 lm, hst). *[B4,5] 
Upprepa från * till * två gånger, förutom sista hörngruppen. 
Slut i stående hst, klipp av garnet och fäst ändarna. 
Maskantal: Kortsida: 2 hst, 226 RBst, 1 2-lmbhörn.  
Långsida: 2 hst, 254 RBst, 1 2-lmbhörn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2018 ♥ All Rights Reserved. 
 

92. Börja med en stående hst i sista m på valfri långsida, [B1] 
*Kortsida: i 2-lmbhörn (hst, 2 lm, hst), hst i följande 228 m, 
 
Långsida: i 2-lmbhörn (hst, 2 lm, hst), hst i följande 256 m. *[B2,3] 
 
Upprepa från * till * två gånger, förutom sista hst. 
Slut i stående hst, klipp av garnet och fäst ändarna, eller slut med en sm för att 
fortsätta med samma färg. 
Maskantal: Kortsida: 230 hst, 1 2-lmbhörn.  
Långsida: 258 hst, 1 2-lmbhörn. 

 
93. Börja med en stående st i 2-lmbhörn i slutet på valfri långsida[B1], (st, 2 lm, 2 st) i 
samma lmb, [B2], eller om man använder samma färg virka en sm i nästa m, och i 2-
lmbhörn och 3 lm [räknas som st],  
*Kortsida: (2 lm, hö följande 2 m, st i följande 2 m) 57 gånger, 2 lm, hö följande 2 m, i 2-
lmbhörn (2 st, 2 lm, 2 st), 
 
Långsida: (2 lm, hö följande 2 m, st i följande 2 m) 64 gånger, 2 lm, hö följande 2 m, i 2-
lmbhörn (2 st, 2 lm, 2 st). *[B3,4] 
 
Upprepa från * till * två gånger, förutom sista hörngruppen. 
Slut i stående st, klipp av garnet och fäst ändarna.  
Maskantal: Kortsida: 118 st, 58 2-lmb, 1 2-lmbhörn.  
Långsida: 132 st, 65 2-lmb, 1 2-lmbhörn. 
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Tips: Lutande kluster görs som en reliefmaska framifrån dst-kluster, och virkas runt 
den 2:a m i varje par.  
 
94. Börja med en stående RFfm runt 2:a st av de första 2 st gjorda i hörnlmb i slutet av 
valfri långsida [B1], (3 lm, RFdst kluster runt samma m) [B2] [hörnets lutande kluster 
klar], 
(hö följande 2-lmb och nästa st, RFfm runt nästa m, 3 lm, RFdst-kluster runt samma m) 
249 gånger, placera maskmarkör i varje hörns lutande kluster.  [B3,4,5] 
 
Slut i stående RFfm, klipp av garnet och fäst ändarna. 
Maskantal: Kortsida: 58 RFfm, 58 lutande kluster, 1 hörn-RFfm och lutande kluster.  
Långsida: 65 RFfm, 65 lutande kluster, 1 hörn-RFfm och lutande kluster.  
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95. Arbeta över V94, börja med en stående hst mellan st V93 och lutande kluster i slutet 
på valfri långsida, [B1] 
 
*Kortsida: Arbeta över 3-lmb och i 2-lmbhörn V93 (2 hst, 2 lm, 2 hst), [B2] 
(hst mellan st V93 och lutande kluster, 3 hst arbetas över 3-lmb och i 2-lmb V93) 58 
gånger, hst mellan st V93 och hörnets lutande kluster, [B3] 
 
Långsida: Arbeta över 3-lmb och i 2-lmbhörn V93 (2 hst, 2 lm, 2 hst),  
(hst mellan st V93 och lutande kluster, 3 hst arbetas över 3-lmb och i 2-lmb V93) 65 
gånger, hst mellan st V93 och hörnets lutande kluster. *[B4] 
 
Upprepa från * till * två gånger, förutom sista hst. 
Slut med sm i stående hst.  
Maskantal: Kortsida: 237 hst, 1 2-lmbhörn.  
Långsida: 265 hst, 1 2-lmbhörn. 

 
Krabbmaskor ger den perfekta avslutande kanten på din Cosmiska CAL.  
96. 1 lm och bakåtgående fm/krabbmaskor i varje m fram till 2-lmbhörn, 3 
bakåtgående fm/krabbmaskor i 2-lmbhörn, upprepa på varje sida. [B1,2,3] 
Slut i 1:a bakåtgående fm/krabbmaskan, klipp av garnet och fäst ändarna. 
Maskantal: Kortsida: 240 bakåtgående fm/krabbmaskor. Långsida: 268 bakåtgående 
fm/krabbmaska. 

 
Slut del 9 
Ungefärlig storlek: 
Double Knitting, virknål 4 mm:  
Kortsida: 137 cm 
Långsida: 157,5 cm 

Aran, virknål 5,5 mm:  
Kortsida: 175 cm   
Långsida: 197 cm 

 


