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Forkortelser 

 
 [] hints: er skrevet I kursiv og farvet lilla, de er der for at hjælpe og guide dig og 
forhåbentlig gøre livet en lille smule lettere, især for begyndere. 

m Masker fm Fastmasker Bml Bagerste maskeled 

R Runde hstgm Halvstangmaske fml Forreste maskeled 

lm Luftmaske stgm Stangmaske BR Bagom relief 

km Kædemaske

  

dbstgm dobbeltstangmaske FR Forom relief 

  3dbstgm tredobbeltstangmaske   
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Reference til fotos er [P] med det relevante fotonummer. 
** gentag instruktioner mellem stjernerne det angive antal gange. 
Dette er normalt en gentagelse for en hel side og vil bestå af flere instruktioner. 
() gentag instruktionerne mellem parenteserne det angivne antal gange. 
() dette er færre antal gentagelser. 

 

 

 
Der bruges mange special masker i dette mønster, se venligst min YouTube Channel 
Special Stitches for at se video tutorials 

 

Special masker: 

 

Foldede fm: indsæt nålen i bagerste maskeled af næste dbstgm og i bagerst maskeled i 

tilsvarende maske i forrige runder, slå om og træk gennem to løkker, slå om og træk gennem 

to løkker. 

 

 

Perlemaske: stgm i maske/lm-bue, arbejd rund om stangen af samme maske, slå om 
og træk en maske op 3 gange, slå om og træk gennem alle 7 løkker på nålen. 
For at lave en begyndende perlemaske: lav 3 lm eller en stående stgm, og fortsæt som 
normalt. 

 

Fm2sm: indsæt nålen i den angivne maske, slå om og træk en løkke op, 2 løkker på 
nålen, gentag i næste maske, 3 løkker på nålen, slå om og træk gennem alle 3 løkker. 

 

 

 

 
46. Start med en stående fm i 5. fm inden hvilken som helst hjørnegruppe, fm i de næste 
3 masker, [P1] 
(spring næste maske over, Fml-dbstgm i de næste 6 masker, 5 fml-dbstgm i næste 
maske, fml-dbstgm i den næste 6 masker, spring næste maske over, 
(fm i næste 6 masker, 2 fm i næste masker) 2 gange, fm i de næste 6 masker) [P2] 12 
gange, udelad de sidste 4 fm. 
Km til stående fm. 
Maskeantal: pr gentagelse: 22 fm, 17 fml-dbstgm 
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Hint: arbejd foldende fm gennem bagerste maskeled af dbstgm og ind i den tilsvarende 
bagerste maskeled R45. 
47. 1 lm og fm I samme maske, fm i næste 3 masker, [P1] 
(foldede fm i de næste 6 masker R¤%, 5 foldede fm i næste maske R45 [placer markør i 
3. foldede fm], foldede fm i næste 6 masker R45, fm i næste 22 masker) [P2] 12 gange, 
udelad de sidste 4 fm. 
Km til første fm, klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal: pr gentagelse: 22 fm, 17 foldede fm. 
 

 
 
48. Start med en stående fm i 4. fm inden hvilken som helst hjørnegruppe, fm i næste 
maske [P1] 
( spring næste 2 masker over, ( perlemaske i næste maske, spring næste maske over) 
4 gange, 
I markerede maske (perlemaske, 2 lm, perlemaske) (spring næste maske over, 
perlemaske i næste maske) 4 gange ,spring 2 masker over, fm i næste 18 masker) [P2] 
12 gange, udelad sidste 2 fm. 
Km til stående fm, klip garnet og hæft ender. 

Maskeantal: per gentagelse: 18 fm, 10 perlemasker, 1 2lm-bue. 
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Hint: bemærk at hver perlemaske har to top masker at arbejde i. 
49. Start med en stående fm i 5. fm før hvilken som helst hjørnegruppe, fm i næste 2 
masker, [P1] 
( spring næste 2 masker over, 2 stgm i næste maske, stgm i næste 9 masker, i 2lm-
buen (2stgm, 2 lm, 2 stgm), stgm i næste 9 masker, 2 stgm i næste masker, spring 2 
masker over, fm i næste 14 masker) [P2] 12 gange, udelad sidste 3 fm. 
Km til stående fm. 
Maskeantal: pr gentagelse: 14 fm, 26 stgm, 1 2lm-bue. 
 

 
 
Hint: 1. stgm falder i sidste fm i R49, sidste stgm falder i 1. fm R49 
50. 1 lm og fmi samme maske, [P1] 
( spring næste maske over, (stgm i næste maske, 1 lm, spring næste maske over) 7 
gange, i 2lm-buen ( stgm, 2 lm, stgm), (1 lm, spring næste maske over, stgm i næste 
maske) 7 gange, spring næste maske over, fm i næste 10 masker) [P2] 12 gange, 
udelad sidste fm. 
Km til 1. fm, klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal: pr gentagelse: 10 fm, 16 stgm, 14 1lm-buer, 1 2lm-bue. 
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51. Start med en stående fm i sidste fm i hvilken som helst gentagelse, [P1] 
(( Brfm rundt om næste maske, arbejd foran 1lm-buen 3dbstgm i oversprungne maske 
i R49) 7 gange, 
BRfm rundt om næste maske, arbejd foran 2lm-buen 3dbstgm i 2lm-buen i R49, 
3 fm i 2lm-buen i R50 [placer markør i 2. fm] 
Arbejd foran 2lm-buen 3dbstgm i oversprungne maske i R49 
(BRfm rundt om næste maske, arbejd foran 1lm-buen 3dbstgm i oversprungne maske i 
R49) 7 gange, 
BRfm rundt om næste maske, fm i næste 10 masker) [P2] 12 gange, udelad sidste fm. 
Km til stående fm, klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal: pr gentagelse: 12 fm, 16 BRfm, 16 3dbstgm, 1 hjørne-fm. 
 

 
 
52. start med en stående fm i 6 fm i hvilken som helst gentagelse, fm i næste maske, [P1] 
( spring næste 2 masker over, 2 stgm i næste maske, stgm i næste 17 masker, i hjørne-
fm (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) [placer markør i 2lm-buen og lad den sidde indtil efter R56], 
stgm i næste 17 masker, 2 stgm i næste maske, spring 2 masker over, fm i næste 4 
masker) {P2] 12 gagne, udelad sidste 2 fm. 
Km til stående fm  
Maskeantal: pr gentagelse: 4 fm, 42 stgm, 1 2lm-bue. 
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53. 1 lm og fm I samme maske, [P1] 
( spring næste maske over, 2 stgm i næste maske, stgm i næste 20 masker, i 2lm-buen 
(2 stgm, 2 lm, 2 stgm) stgm i næste 20 masker (spring ikke 1./skjulte maske over), 2 
stgm i næste mske, spring næste maske over, fm i næste 2 masker) [P2] 12 gange, 
udelad sidste fm. 
Km til 1. fm, klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal: pr gentagelse: 2 fm, 48 stgm, 1 2lm-bue. 
 

 
 
  54. start med en stående hstgm i hvilken som helst 2lm-bue, (2 lm hstgm) i samme bue. 
[P1] 
(( 2 BRstgm rundt om næste 2 masker sammen, lav 2. maske under 1.) 12 gange, fm i 
næste 2 masker, 
(2 BRstgm rundt om næste 2 masker sammen, lav 2. maske under 1.) 12 gange, 
I 2lm-buen (hstgm, 2 lm, hstgm)) [P2] 12 gange, udelad sidste hjørne-gruppe. 
Km til stående hstgm. 
Maskeantal: pr gentagelse: 2 fm, 2 hstgm, 48 BRstgm, 1 2lm-bue. 
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55. 1 lm og fm I samme maske, [P1] 
( i 2lm-buen (fm, 1 lm, fm), ( placer markør i 1lm-buen og lad den sidde til R62), fm i næste 
25 masker 
[spring ikke første maske over}, fm2sm over de næste 2 masker, fm i næste 25 masker) 
[P2] 12 gange, udelad sidste fm. 
Km til 1. fm, klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal: pr gentagelse: 52 fm, 1 fm2sm, 1 1lm-bue 

 
Slut på del 3 
 
 
Blok ikke dit arbejde på dette tidspunkt. 
 

 

 

Tak fordi du er med på vores Crochet a-long 
 
For hjælp og support, meld dig ind i vores Facebook gruppe Helen’s Hookaholics 
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/ 
 

♥Husk det er er mit design og beskyttet af copyright. Du må dele et link til min 
hjemmeside eller Ravelry store, du må printe PDF filen til dit eget brug, men være sød 
ikke at ændre eller dele på nogen måde. 

Elsk og respekter mig som jeg respekterer dig♥ 

 

 

Love Helen x 
 


