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För fullständiga detaljer kring garnanvändning och färger på varven, besök  
blog post link to be added 

 
Svenska termer används genom hela mönstret 
 
Förkortningar  

M Maska, maskor Fm Fastmaska Bmb Bakre maskbågen 

V Varv Hst Halvstolpe Fmb Främre maskbågen 

Lm Luftmaska St Stolpe RB Reliefmaska bakifrån 

Sm Smygmaska
  

Dst Dubbelstolpe RF Reliefmaska 
framifrån 

  3-dst Tredubbelstolpe   
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[] 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 [Bild] med respektive figurnummer 
 
* * Repetera instruktioner mellan asterisker med det antal gånger som specificeras. 
Detta är normalt en repetition för en hel sida och kommer att bestå av flera 
instruktioner. 
 
( ) Repetera instruktioner mellan parenteser det antal gånger som specificeras.  
 
( )  Detta är en lägre nivå av repetitioner. 

 

 

 

Specialmaskor 
 
Det finns många specialmaskor i detta mönster, besök gärna min YouTube Channel 
Special Stitches för videohandledningar, eller följ med i hela videohandledningen. 

 

2-fmtills: Placera nålen i den maska som ska virkas, omslag och dra upp en ögla, 2 öglor 
på nålen. 
Repetera i nästa maska, 3 öglor på nålen. Omslag och dra igenom alla 3 öglorna. 
 
3-fmtills: Placera nålen i den maska som ska virkas, omslag och dra upp en ögla, 2 öglor 
på nålen. 
Repetera i följande 2 maskor, 4 öglor på nålen. Omslag och dra igenom alla 4 öglorna. 

 

3-st tills: Omslag, placera nålen i den maska som ska virkas och dra upp en ögla, 3 öglor 
på nålen, omslag och dra igenom 2 öglor, 2 öglor på nålen. Repetera i följande 2 
maskor, 4 öglor på nålen. Omslag och dra igenom alla 4 öglorna. 
 
Start 3-dst tills: 2 lm, omslag, sätt nålen i nästa maska, omslag och dra upp en ögla, 
omslag och dra igenom 2 öglor, 2 öglor på nålen, repetera i nästa maska, 3 öglor på 
nålen, omslag och dra igenom alla 3 öglorna. 
 
3-st kl (kl- kluster): Omslag och placera nålen i maskan/lmb som ska virkas och dra 
upp en ögla, 3 öglor på nålen, omslag och dra igenom 2 öglor, 2 öglor på nålen.  
Repetera två gånger till i samma maska/lmb, 4 öglor på nålen. Omslag och dra igenom 
alla 4 öglorna. 
 
2-dst kl: 2 Omslag och placera nålen i den maska/lmb som ska virkas och dra upp en 
ögla, 4 öglor på nålen, omslag och dra igenom 2 öglor 2 gånger, 2 öglor på nålen. 
Repetera i samma maska/lmb, 3 öglor på nålen. Omslag och dra igenom alla 3 öglorna. 
 
Start 2-dst kl: 3 lm. 2 omslag och placera nålen i samma maska/lmb, omslag och dra 
upp en ögla, omslag och dra igenom 2 öglor 3 gånger.  
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3-dst kl: 2 Omslag och placera nålen i den maska/lmb som ska virkas, omslag och dra 
upp en ögla, 4 öglor på nålen, omslag och dra igenom 2 öglor 2 gånger, 2 öglor på 
nålen. 
Repetera 2 gånger till i samma maska/lmb, 4 öglor på nålen. Omslag och dra igenom 
alla 4 öglorna. 

 
Kråsmaska: Görs över 3 m. RFfm i indikerad m och arbeta runt framsidan på st i 
samma m, uppifrån och ner (hst, 3 st), hoppa över nästa m, RFfm i nästa m. 
 
Picot: 3 lm, placera nålen genom främre öglan och sid öglan på m, 3 öglor på nålen, 
omslag och dra igenom alla 3 öglorna med en sm. 
 
 
 
1. Börja med en magisk ring 1 lm och gör 12 hst i ringen. 
Avsluta varvet med en sm i 1a hst, dra ihop den magiska ringen. 
Maskantal: 12 hst. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 3 lm [räknas som en st], st i samma m, [B1] 
(2 lm, hoppa över nästa m, 2 st i nästa m) [B2] 5 gånger, 2 lm, hoppa över nästa m. 
Avsluta varvet med en sm i 3:e lm, klipp av tråden och fäst ändarna. 
Maskantal: 12 st, 6 2-lmb. 
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3. Börja med en start RBfm runt 2a st i något par, [B1] 
(arbeta framför 2-lmb, 3dst i överhoppad m V1, fm i 2lmb, arbeta framför 2-lmb, 3-dst i 
samma överhoppad m V1, RBfm runt nästa 2 m) [B2] 6 gånger, utelämna sista RBfm. 
Avsluta varvet med en sm i start RBfm, klipp av tråden och fäst ändarna 
Maskantal: 6 fm, 12 RBfm, 12 3-dst. 
 

 
 
 
4. Börja med en start fm i 2a RBfm i någon repetition, [B1] 
(hoppa över nästa m, 7 dst i nästa m [fm], hoppa över nästa m, fm i följande 2 m) [B2] 6 
gånger, utelämna sista fm. 
Avsluta med en sm i start fm, klipp av tråden och fäst ändarna 
Maskantal: 12 fm, 42 dst. 
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5. Börja med en start RBfm runt sista dst i någon repetition, [B1] 
(hoppa över följande 2 m, RBfm runt nästa m, RBhst runt nästa m, RBst runt nästa m, 
runt nästa m (RBst, 1 lm, RBst) [gör 2a m under 1a], RBst runt nästa m, RBhst runt nästa 
m, RBfm runt nästa m) [B2] 6 gånger, uteslut sista RBfm. 
Avsluta med en sm i start RBfm. 
Maskantal: 12 RBfm, 12 RBhst, 24 RBst, 6 1-lmb. 

 
 
 
 
6. 1 lm och 2fmtills i samma och nästa m, [B1] 
(hst i nästa 3 m, i lmb (2 hst, 1 lm, 2 hst), hst i nästa 3 m [hoppa inte över 1a/gömda m], 
2fmtills över följande 2 m) [B2] 6 gånger, uteslut sista 2fmtills. 
Avsluta i 1a 2fmtills, klipp av tråden och fäst ändarna  Maskantal: 6 2fmtills, 60 hst, 6 1-
lmb. 
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7. Börja med en start RBfm runt sista hst i någon repetition, [B1] 
(arbeta framför föregående varv 2-dst tills över följande 2 fm V4, hoppa över nästa m 
V6 [2fmtills], RBfm runt följande 5 m, 3 fm i nästa lmb, RBfm runt följande 5 m) [B2] 6 
gånger, uteslut sista RBfm. 
Avsluta i start RBfm, klipp av tråden och fäst ändarna 
Maskantal: 18 fm, 60 RBfm, 6 2-dst tills. 
 

 
 
8. Börja med en start fm i 3dje fm i någon hörngrupp, fm i följande 2 m, [B1] 
(hoppa över följande 3 m, i nästa m (2-dst kl, (1 lm, 2-dst kl) 4 gånger), hoppa över 
följande 3 m, fm i följande 7 m) [B2] 6 gånger, uteslut de sista 3 fm. 
Avsluta i start fm, klipp av tråden och fäst ändarna 
Maskantal: 42 fm, 6 grupper med 5 2-dst kl och 4 1-lmb. 
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9. Börja med en start RFst runt sista 2-dst kl i någon grupp, [B1] 
(hoppa över följande 2 m, fm i följande 3 m, hoppa över följande 2 m, (RFst runt nästa 
m, 2 st i nästa lmb) 4 gånger, RFst runt nästa m) [B2] 6 gånger, uteslut sista RFst. 
Avsluta med en sm i start RFst. 
Maskantal: 18 fm, 48 st, 30 RFst. 
 

 
 
10. 3 lm [räknas som st], st i samma m, [B1] 
(hoppa över nästa m, fm i nästa m, hoppa över nästa m, (2 st i nästa m, st i följande 2 
m) 4 gånger, 2 st i nästa m) [B2] 6 gånger, uteslut de sista 2 st. 
Avsluta i 3:e lm, klipp av tråden och fäst ändarna 
 Maskantal: 6 fm, 108 st. 
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11. Börja med en start fm i fmb i 16de st i någon repetition, runt st i samma m (RFhst, 3 
RFst), hoppa över nästa m, fm i fmb i nästa m [kråsmaska är gjord], [B1,2,3] 
(hoppa över nästa m [fm], 6 kråsmaskor över följande 18 m) [B4] 6 gånger, uteslut sista 
kråsmaskan. 
Avsluta i start fm i fmb, klipp av tråden och fäst ändarna 
Maskantal: 36 kråsmaskor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Börja med en start st i en överhoppad m V10 bakom sista kråsmaskan i någon 
repetition, 2 st i samma m, [B1] 
3 st i den överhoppade m V10 bakom vardera av de följande 35 kråsmaskorna. [B2] 
Avsluta med en sm i start st. 
Maskantal: 108 st. 
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 Ledtråd: ditt arbete kommer att bukta lite i de följande 2 varven, det kan vara till 
hjälp att markera lmb. 

13. Start 3-st tills i samma m och följande 2 m, [B1] 
(1 lm, 3-st tills över följande 3 m, 2 lm, (3-st tills över följande 3 m, 3 lm) 3 gånger, 3-st tills 
över följande 3 m, 2 lm, 3-st tills över följande 3 m) [B2] 6 gånger, uteslut den sista 3-st 
tills. 
Avsluta i start 3-st tills, klipp av tråden och fäst ändarna 
Maskantal: 36 3-st tills, 6 1-lmb, 12 2-lmb, 18 3-lmb. 

 
 
14. Börja med en start fm i någon lmb, [B1] 
(RFfm runt följande 2 m, 2 hst i nästa 2-lmb, RFhst runt följande m, 3 st i nästa 3-lmb, 
RFst runt nästa m, 5 st i nästa 3-lmb, RFst runt nästa m, 3 st i nästa 3-lmb, RFhst runt 
nästa m, 2 hst i nästa 2-lmb, RFfm runt nästa m, fm i nästa 1-lmb) [B2] 6 gånger, uteslut 
sista fm. 

Avsluta med sm i start fm. 
Maskantal: 6 fm, 12 RFfm, 24 hst, 12 RFhst, 66 st, 12 RFst. 
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15. 1 lm och fm i samma m, fm i nästa m, [B1] 
(hst i följande 3 m, st i följande 6 m, i nästa m, (2 st, 2 lm, 2 st), st i följande 6 m, hst i 
följande 3 m, fm i följande 3 m) [B2] 6 gånger, uteslut de sista 2 fm. 
Avsluta i 1a fm, klipp av tråden och fäst ändarna 
Maskantal: 18 fm, 36 hst, 96 st, 6 2-lmb. 

 
16. Börja med en start fm i sista m före en 2-lmb, [B1] 
(2 lm, hoppa över nästa 2-lmb, fm i följande 8 m, hoppa över följande 3 m, i nästa m (dst, 
1 lm) 3 gånger, dst i nästa m, i nästa m (1 lm, dst) 3 gånger, hoppa över de följande 3 m, 
fm i följande 8 m) [B2] 6 gånger, uteslut sista fm. 
Avsluta i start fm, klipp av tråden och fäst ändarna 
Maskantal: 96 fm, 42 dst, 36 1-lmb, 6 2-lmb. 
 

 
17. Börja med en start fm i sista m före någon 2-lmb, [B1] 
(3 fm arbetade över 2-lmb och i 2-lmb V15, fm i följande 6 m, hoppa över nästa m, st i 
nästa m, (1 lm, hoppa över nästa m, st i nästa 1-lmb) 6 gånger, 1 lm, hoppa över nästa 
m, st i nästa m, hoppa över nästa m, fm i följande 6 m) [B2] 6 gånger, uteslut sista fm. 
Avsluta i start fm, klipp av tråden och fäst ändarna 
Maskantal: 90 fm, 48 st, 42 1-lmb. 
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18. Börja med en start fm i m före 1a st i någon repetition, [B1] 
((RBfm runt nästa m, arbeta framför 1-lmb, 3-dst i nästa m V16) 7 gånger, RBfm runt 
nästa m, fm i följande 6 m, 2 lm, hoppa över följande 3 m, fm i följande 6 m) [B2] 6 gånger, 
uteslut sista fm. 
Avsluta i start fm, klipp av tråden och fäst ändarna 
Maskantal: 72 fm, 48 RBfm, 42 3-dst, 6 2-lmb. 
 

 
19. Börja med en start fm i 1a m efter någon 2-lmb, fm i följande 4 m, [B1] 
((hoppa över följande 2 m, i nästa m (4 dst, picot, 4 dst), hoppa över följande 2 m, fm i 
nästa m) 3 gånger, fm i följande 4 m, arbeta över 2-lmb fm i följande 3 m V17, fm i följande 

5 m [hoppa inte över den 1a/gömda m]) [B2] 6 gånger, uteslut de sista 5 fm. 
Avsluta i start fm, klipp av tråden och fäst ändarna 
Maskantal: 90 fm, 18 grupper m 8 dst och 1 picot vardera. 

 
 
20. Börja med en start RBfm runt sista dst i den sista dst gruppen i någon repetition, 
[B1] 
(hoppa över nästa m, fm i följande 4 m, 2 lm, hoppa över följande 3 m, fm i följande 4 m, 
hoppa över nästa m, (RBfm runt följande 8 m, RFfm runt nästa m) två gånger, RBfm 
runt följande 8 m) [B2] 6 gånger, uteslut sista RBfm. 
Avsluta i start RBfm, klipp av tråden och fäst ändarna 
Maskantal: 48 fm, 12 RFfm, 144 RBfm, 6 2-lmb. 
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21.  Börja med en start fm efter någon 2-lmb, fm i följande 2 m, [B1] 
(2-fmtills över följande 2 m, fm i följande 4 m, hoppa över följande 3 m, i nästa m (4 dst, 
picot, 4 dst), hoppa över följande 3 m, fm i följande 2 m, hoppa över 3 m, i nästa m (4 dst, 
picot, 4 dst), hoppa över 3 m, fm i följande 4 m, 2-fmtills över följande 2 m, fm i följande 3 
m, arbeta över 2-lmb fm i följande 3 m V19 [hoppa inte över den 1a/gömda m], fm i 
följande 3 m) [B2] 6 gånger, uteslut de sista 3 fm. 
Avsluta i start fm, klipp av tråden och fäst ändarna 
Maskantal per repetition: 19 fm, 2 2-fmtills, 16 dst, 2 picoter. 

22. Börja med en start RBfm runt sista dst i 2a 8 dst grupp, [B1] 
(hoppa över nästa fm, fm i picoten V19 och nästa m, fm i följande 6 m, 2 lm, hoppa över 3 
m, fm i följande 6 m, (fm i picoten V19 och nästa m, hoppa över nästa m, RBfm runt 
följande 8 m) två gånger) [B2] 6 gånger, uteslut sista RBfm. 
Avsluta i start RBfm, klipp av tråden och fäst ändarna 
Maskantal per repetition: 15 fm, 16 RBfm, 1 2-lmb. 

 
 
23. Börja med en start fm i sista m före någon 2-lmb, [B1] 
(arbeta över 2-lmb fm i följande 3 m V21 [hoppa inte över 1a/gömda m], fm i följande 12 
m, hoppa över 3 m, i nästa m (4 dst, picot, 4 dst), hoppa över 3 m, fm i följande 12 m) [B2] 
6 gånger, uteslut sista fm. 
Avsluta i start fm, klipp av tråden och fäst ändarna 
Maskantal per repetition: 27 fm, 8 dst, 1 picot. 
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24. Börja med en start RBfm runt sista dst i någon repetition, [B1] 
(fm genom picot V21 och nästa m, fm i följande 11 m, 2 lm, hoppa över 3 m, fm i följande 11 
m, fm genom picot V21 och nästa m, RBfm runt följande 8 m,) [B2] 6 gånger, uteslut sista 
RBfm. 
Avsluta i start RBfm, klipp av tråden och fäst ändarna. 
Maskantal per repetition: 24 fm, 8 RBfm, 1 2-lmb. 

 
 
Ledtråd: använd maskmarkör i lmb i hörnet för att hitta dem lättare. 
25. Börja med en start fm i fm gjord genom 1a picoten i någon repetition, [B1] 
(hst i följande 2 m, st i nästa m, 2 st i nästa m, 1 lm, 2 st i nästa m, st i nästa m, hst i 
följande 2 m, fm i följande 12 m, arbeta över 2-lmb 3-fmtills över följande 3 m V23 [hoppa 
inte över 1a/gömda m], fm i följande 12 m) [B2] 6 gånger, uteslut sista fm. 
Avsluta i start fm, klipp av tråden och fäst ändarna 
Maskantal per repetition: 24 fm, 1 3-fmtills, 4 hst, 6 st, 1 lmb. 

 
26. Börja med en start fm i sista m före någon 1-lmb, [B1] 
(3 fm arbeta genom picoten V23 och i 1-lmb, fm i följande 17 m [hoppa inte över 
1a/gömda m], RFfm runt nästa m, fm i följande 17 m) [B2] 6 gånger, uteslut sista fm. 
Avsluta i start fm, klipp av tråden och fäst ändarna 
Maskantal per sida: 37 fm, 1 RFfm. 
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27. Börja med en start fm i 1a fm gjord i någon 1-lmb, fm i nästa 4 m, [P1] 
(hst i nästa 4 m, (1 lm, hoppa över nästa m, 3 st kl i nästa m) 3 gånger, ) 
(1 lm, hoppa över nästa m, 3 dst kl i nästa m) 5 gånger,  
(1 fm, hoppa över nästa m, 3 st kl i nästa m) 3 gånger,  
1 lm, hoppa över nästa m, hst i följande 4 m, fm i följande 7 m) [B2] 6 gånger, uteslut de 
sista 5 fm. 
Avsluta med sm i start fm. 
Maskantal per repetition: 7 fm, 8 hst, 6 3 st kl, 5 3 dst kl, 12 lmb. 

Ledtråd: ditt arbete kommer att skåla sig. 
28. 1 lm och fm i samma m, fm i följande 4 m, [B1] 
(hst i följande 3 m, (1 lm, hoppa över nästa m, 3 st kl i nästa 1-lmb) 4 gånger,  
(1 lm, hoppa över följande m, 3 dst kl i nästa 1-lmb) 4 gånger,  
(1 lm, hoppa över nästa m, 3 st kl i nästa 1-lmb) 4 gånger,  
1 lm, hoppa över nästa gömda m, hst i följande 3 m, fm i följande 7 m) [B2] 6 gånger, 
uteslut de sista 5 fm. 
Avsluta med en sm i start fm. 
Maskantal per repetition: 7 fm, 6 hst, 8 3 st kl, 4 3 dst kl, 13 1-lmb. 

29. 1 lm och fm i samma m, fm i följande 5 m, [B1] 
(hst i följande 2 m, (hst i nästa 1-lmb, RFhst runt nästa m) 12 gånger, hst i nästa 1-lmb, 
hst i följande 2 m [hoppa inte över 1a m efter lmb], fm i följande 9 m) [B2] 6 gånger, 
uteslut de sista 6 fm. 
Avsluta med en sm i start fm. 
Maskantal per repetition: 9 fm, 17 hst, 12 RFhst. 
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Ledtråd: placera en maskmarkör i 2a st i vardera ökning som hjälp i maskräkningen. 
30. 3 lm [räknas som en st], [B1] 
(2 st i nästa m, st i följande 9 m, 2 st i nästa m, st i följande 8 m) [B2] 12 gånger, uteslut i 
sista st. 
Avsluta i tredje lm, klipp av tråden och fäst ändarna 
Maskantal: 252 st. 

 
Slut på del 1 
 
Ditt arbete kommer fortfarande att bukta lite, det kommer rätta till sig i del 2. 
 
Om du vill blocka ditt arbete, dra inte ut det, släta bara ut det med dina händer, nåla 
det på plats och värm med hårtork för akrylgarn, duscha med vatten och lämna att 
torka för naturmaterial. 
 
Tack för att du följer med i vår crochet a-long. 
 
För hjälp och support gå gärna med i vår Facebook grupp Helen’s  Hookaholics. 
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/ 
 
 

♥ Snälla kom ihåg att detta är min design och är skyddad av copyrightlagen. 
Du får dela länk till min webbsida eller Ravelry store med vem som helst, du får endast 
skriva ut PDF filen för eget bruk, men snälla dela den inte eller ändra den på något 
sätt. 

Snälla tyck om och respektera mig, som jag tycker om och respekterar dig. ♥ 

 
 

Love  
Helen x 

 

 

 


