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Forkortelser: 

 

M Masker Fm Fastmaske Bml Bagerste maskeled 

R Runde Hstgm Halvstangmaske Fml Forreste maskeled 

lm Luftmaske Stgm Stangmaske BR Bagom relief 

Km Kædemaske
  

Dbstgm Dobbeltstangmaske FR Forom relief 
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 [] Hints: er skrevet I kursiv og farvet lilla, de er der for at hjælpe og guide dig og 
forhåbentlig gøre livet lidt lettere, især for begyndere. 
Henvisning til foto er [P] med det relevante fotonummer. 
     
** gentag instruktioner mellem stjerner det angivne antal gange. 
Dette er normalt en gentagelse for en hel side og vil bestå af flere instruktioner. 
() gentag instruktioner mellem paranteser det angivne antal gange. 
() dette er færre antal gentagelser 
Der er mange specialmasker i dette mønster, besøg min YouTube Channel Special 
Stitches  for at se videotutorials. 
 
 
Special masker: 
 
3stgm klynge: slå om, indsæt nålen i angivne maske/mellemrum og træk en løkke op, 3 
løkker på nålen, slå om og træk gennem 2 løkker, 2 løkker på nålen. 
Gentag to gange mere i samme maske/ mellemrum, 4 løkker på nålen. Slå om og træk 
gennem alle 4 løkker. 

 
3dbstgm klynge: slå om 2 gange, indsæt nålen i angivne maske og træk en løkke op, 4 
løkker på nålen, slå om og træk gennem to løkker 2 gange, 2 løkker på nålen. 
Gentag 2 gange mere i samme maske, 4 løkker på nålen, slå om og træk gennem alle 4 
løkker. 
 
Popcorn: lave 5 stgm I samme maske, tag nålen ud og indsæt den forfra i 1. stgm og så 
ind i den sidste stgm og træk igennem. 1 lm for at lukke. Denne lukkende lm er ikke talt 
med i de lm du skal lave efter en popcorn. 
For at lave en begyndende popcorn: bare start med en stående stgm eller en 3lm som 
din første stgm 
 
Stgm3sm: slå om, indsæt nålen i angivne maske og træk en løkke op, 3 løkker på nålen, 
slå om og træk gennem 2 løkker, 2 løkker på nålen. 
Gentag i næste 2 masker, 4 løkker på nålen, slå om og træk gennem alle 4 løkker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hint: dit arbejde vil bule op de næste par runder 
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91. Start med en stående fm i 4 maske R80 føre stående fm fra forrige runde, fm i 
næste 12 masker, 
( sprin næste 3 masker over, i næste maske (3dbstgm-klynge, 4 lm, 3dbstgm-klynge) 
sprin næste 3 masker over, fm i næste 3 masker) 4 gange, 
Spring næste 3 masker over, i næste maske (3dbstgm-klynge, 4 lm, 3dbstgm-klynge) 
spring næste 3 masker over, fm i næste maske, 
Spring næste 2 masker over, i næste maske (3dbstgm-klynge, 4 lm, 3dbstgm-klynge) 
spring næste 2 masker over, fm i næste maske, 
(spring næste 3 masker over, i næste maske (3dbstgm-klynge, 4 lm, 3dbstgm-klynge) 
spring næste 3 masker over, fm i næste 3 masker) 5 gange, fm i næste 10 masker. 
Klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal: pr hjørne: 52 fm, 22 3dbstgm-klynger, 11 4lm-buer. 

 
 

92. start med en stående fm i 4. maske R80 før stående fm i forrige runde, fm i næste 10 
masker, hstgm i næste 3 masker, 
(popcorn i næste 3 masker, 6 lm, spring næste klyngegruppe over) 5 gange, 
Popcorn i næste maske, 6 lm, spring næste klyngegruppe over, popcorn i næste 
maske,  
(6 lm, spring næste klyngegruppe over, popcorn  i næste 3 masker,  
(6 lm, spring næste klyngegruppe over, popcorn i næste 3 masker) 5 gange 
Hstgm i næste 3 masker, fm i næste 11 masker. 
Klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal: pr hjørne: 22 fm, 6 hstgm, 32 popcorn, 11 6lm-buer. 
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93. Start med en stående fm i 4. maske R80 før stående fm i forrige runde, fm i næste 17 
masker, 
(FRfm rundt om næste 3 masker, 9 stgm arbejdende over 6lm-buen og i næste 4 lm-
buen R91) [P1] 4 gange, FRfm rundt om næste 3 masker, 
(9 dbstgm arbejdende over 6lm-buen og i næste 4lm-bue R91, FRfm rundt om næste 
maske) 2 gange, 9 dbstgm over 6lm-buen og i næste 4lm-bue R91, 
(FRfm rundt om næste 3 masker, 9 stgm over 6lm-buen og i næste 4lm-bue R91) 4 
gange, FRfm rundt om næste 3 masker, fm i næste 18 masker. [P2] 
Klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal: pr hjørne: 36fm, 32 FRfm, 8 vifter a 9 stgm, 3 vifter a 9 dbstgm. 

 
94. Start med en stående fm i 4. maske R80 før stående fm i forrige runde, fm i næste 23 
masker, Spring næste maske over, (BRstgm rundt om næste maske, BRhstgm rundet 
om næste 2 masker, BRfm rundt om næste 3 masker,, BRhstgm rundt om næste 2 
masker, BRstgm rundt om næste maske, stgm3sm over næste 3 masker) [P1] 4 gange. 
BRstgm rundt om næste maske, BRhstgm rundt om næste 2 masker, BRfm rundt om 
næste 3 masker, BRhstgm rundt om næste 2 masker, BRstgm rundt om næste maske, 
stgm i næste maske, Brstgm rundt om næste 9 masker, stgm i næste maske 
(BRstgm rundt om næste maske, BRhstgm rundt om næste 2 masker, BRfm rundt om 

næste 3 masker, BRhstgm rundt om næste 2 masker, BRstgm rundt om næste maske, 
stgm3sm over de næste 3 masker) 4 gange, 
BRstgm rundt om næste maske, BRhstgm rundt om næste 2 masker, BRfm rundt om 
næste 3 masker, BRhstgm rundt om næste 2 masker, BRstgm rundt om næste maske, 
spring næste maske over, fm i næste 24 masker. [P2] 
Klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal: pr hjørne: 48 fm, 30 BRfm, 40 BRhstgm, 2 stgm, 29 BRstgm, 8 stgm3sm 



  Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2019 ♥ All Rights Reserved. 

 
 

95. Start med en stående fm i 4. maske R80 før stående fm i forrige runder, fm i næste 
19 masker, hstgm i næste 4 masker, stgm i næste 5 masker, 
(hstgm i næste 2 masker, fm i næste 3 masker, hstgm i næste 2 masker, stgm i næste 
3 masker) 4 gange, 
Hstgm i næste 2 masker, fm i næste 3 masker, hstgm i næste 2 masker, 
Stgm i næste maske, 2 stgm i næste maske, stgm i næste 2 masker, 2 stgm i næste 
maske, 
Dbstgm i næste maske, 3 dbstgm i næste maske, dbstgm i næste maske, 
2 stgm i næste maske, stgm i næste 2 masker, 2 stgm i næste maske, stgm i næste 
maske, 
(hstgm i næste 2 masker, fm i næste 3 masker, hstgm i næste 2 masker, stgm i næste 
3 masker) 5 gange, 
Stgm i næste 2 masker, hstgm i næste 4 masker, fm i næste 20 masker. [P1-2] 
Klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal: pr hjørne: 70 fm, 48 hstgm, 48   stgm, 5 dbstgm. 
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96. Start med en stående fm i 4. maske R80 før stående fm i forrige runde, fm i næste 3 
masker, 
(hstgm i næste maske, 1 lm, spring næste maske over) 34 gange, hstgm i næste 
maske [P1] 
Spring 2 masker over, i næste maske ((stgm, 1 lm) 4 gange, stgm), spring næste 2 
masker over, fm i næste maske, 
Spring 3 masker over, i næste maske ((dbstgm, 1 lm) 4 gange, dbstgm) spring næste 3 
masker over, fm i næste maske, 
Spring næste 2 masker over, i næste maske ((dbstgm, 1 lm) 4 gange, dbstgm) spring 
næste 2 masker over, fm i næste maske, 
Spring næste 3 masker over, i næste maske ((dbstgm, 1 lm) 4 gange, dbstgm) spring 
næste 3 masker over, fm i næste maske, 
Spring næste 2 masker over, i næste maske ( stgm, 1 lm) 4 gange, stgm) spring næste 
2 masker over,  
(hstgm i næste maske, 1 lm, spring næste maske over) 34 gange, hstgm i næste 
maske, fm i næste 4 masker. [P2] 
Klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal: pr hjørne: 12 fm, 70 hstgm, 68 1lm-buer, 2 vifter a 5 stgm og 4 1lm-buer, 3 
vifter a 5 dbstgm og 4 1lm-buer. 
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97. Start med en stående fm i 4. maske R80 før stående fm i forrige runde, fm i næste 4 
masker, 
(BRfm rundt om næste maske, fm i næste 1lm-bue) 26 gange, 
(BRhstgm rundt om næste maske, hstgm i næste 1lm-bue) 5 gange, 
(BRstgm rundt om næste maske, stgm i næste 1lm-bue) 3 gange, 
( spring næste maske over, BRstgm rundt om næste maske, hstgm i næste 1lm-bue, 
BRhstgm rundt om næste maske, fm i næste 1lm-bue, BRfm rundt om næste maske, 
fm i næste 1lm-bue, BRhstgm rundt om næste maske, hstgm i næste 1lm-bue, BRstgm 
rundt om næste maske) 2 gange, 
Spring næste maske over, (BRstgm rundt om næste maske, stgm i næste 1lm-bue) 4 
gange, BRstgm rundt om næste maske, 
(spring næste maske over, BRstgm rundt om næste maske, stgm i næste 1lm-bue, 
BRhstgm rundt om næste maske, fm i næste 1lm-bue, BRfm rundt om næste maske, 
fm i næste 1lm-bue, BRhstgm rundt om næste maske, hstgm i næste 1lm-bue, BRstgm 
rundt om næste maske) 2 gange, spring næste maske over, 
(stgm i næste 1lm-bue, BRstgm rundt om næste maske) 3 gange, 
(hstgm i næste 1 lm-bue, BR hstgm rundt om næste maske) 5 gange, 
(fm i næste 1lm-bue, BRfm rundt om næste maske) 26 gange, 
Fm i næste 8 masker [P1-2] 

Klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal: pr hjørne: 76 fm, 56 BRfm, 18 hstgm, 18 BRhstgm, 10 stgm, 19 BRstgm. 
 
Gentag R91-97 i alle 4 hjørner 
 
 
 

 
 
 
 
Nu skal du igen arbejde rundt om hele firkanten. 
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 Hint: at placer maskemarkører før du laver 3dbstgm-klyngerne vil hjælpe dig med at 
spare tid med at tælle. 
Hint: fm 44 til 57 er lavet i R80. 
98. start med en stående fm i masken R80 før stående fm i forrige runde på hvilken 
som helst side [P1], 
Fm i næste 43 masker, 
*hstgm i næste 6 masker, (1 lm, spring næste maske over, 3stgm-klynge i næste 
maske) 10 gange, 
( 1lm, spring næste maske over, 3dbstgm-klynge i næste maske) 3 gange 
1 lm, spring næste 2 masker over 3dbstgm-klynge i næste maske, 
(1 lm, spring næste maske over , 3dbstgm-klynge i næste maske) 2 gange, 
(1 lm, spring næste 2 masker over, 3stgm-klynge i næste maske) 2 gange, 
(1 lm, spring næste maske over, 3dbstgm-klynge i næste maske) 2 gange 
1 lm, spring næste 2 masker over, 3dbstgm-klynge i næste maske, 
1 lm, spring næste maske over, 3dbstgm-klynge i næste maske, 1 lm, spring næste 
maske over, 
I næste maske (3 dbstgm-klynge, 3 lm, 3dbstgm-klynge) [hjørne lavet] 
 
 (1 lm, spring næste maske over, 3dbstgm-klynge i næste maske) 2 gange, 

1 lm, spring næste 2 masker over, 3dbstgm-klynge i næste maske, 
(1 lm, spring næste maske over, 3dbstgm-klynge i næste maske) 2 gange, 
(1 lm, spring næste 2 masker over, 3dbstgm-klynge i næste maske) 2 gange, 
(1 lm, spring næste maske over, 3dbstgm i næste maske) 2 gange, 
1 lm, spring næste 2 masker over, 3dbstgm-klynge i næste maske, 
(1 lm, spring næste maske over, 3stgm-klynge i næste maske) 2 gange 
(1 lm, spring næste maske over, 3stgm-klynge i næste maske) 10 gange, 
1 lm, spring næste maske over, hstgm i næste 6 masker, fm i næste 100 masker. * [P2] 
Gentag fra * til * 4 gange, udelad sidste 44 fm. 
Km til stående fm. 
Maskeantal: pr side: 100 fm, 12 hstgm, 20 3stgm-klynger, 26 3dbstgm-klynger, 46 1lm-
buer, 1 3lm-hjørne. 
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99. 1 lm og fm i samme maske, fm i næste 49 masker, [P1] 
* (fm i næste 1lm-bue, FRfm rundt om næste maske) 16 gange, 
(hstgm i næste 1lm-bue, FRhstgm rundt om næste maske) 3 gange, 
(stgm i næste 1lm-bue, FRstgm rundt om næste maske) 4 gange, 
I 3lm-hjørneluftmaskebuen (2 stgm, 2 lm, 2 stgm), 
(FRstgm rundt om næste maske, stgm i næste 1lm-bue) 4 gange, 
(FRhstgm rundt om næste maske, hstgm i næste 1lm-bue) 3 gange, 
(FRfm rundt om næste maske, fm i næste 1lm-bue) 16 gange, 
Fm i næste 112 masker [spring ikke over 1. maske efter 1lm-buen].* [P2] 
Gentag fra * til * 4 gange, udelad sidste 50 fm. 
Km til 1. fm, klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal: pr side: 144 fm, 32FRfm, 6 hstgm, 6 FRhstgm, 12 stgm, 8 FRstgm, 1 2lm-
hjørneluftmaskebuer. 
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100. Start med en stående fm i sidste FRstgm på hvilken som helst side, spring 2 
masker over, [P1] 
*7 stgm i 2lm-hjørneluftmaskebuen, spring næste maske over, ( fm i næste maske, 
spring næste 2 maske over, 7 stgm i næste maske, spring næste 2 masker over) [P2] 
34 gange, fm i næste maske, spring næste 2 masker over.*Gentag fra * til * 4 gange, 
udelad sidste fm. 
Km til stående fm, klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal: pr side: 35 fm, 34, 7stgm-vifter, 1 7stgm-hjørnevifter. 

 
 
 
Slut på 7. Del. 
 
Blok ikke dit arbejde på dette tidspunkt. 

 

Tak fordi du er med i vores Crochet a-long 
 
For hjælp og support, vær med i vores Facebookgruppe Helen’s Hookaholics. 
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/ 
 
 

♥ Husk dette er mit design og er beskyttet af copyright. 
Du må dele linket til min hjemmeside og Ravelry store, du må printe PDF filen til eget 
brug, men ikke ændre eller dele på nogen måde. 

Husk at elske og respektere mig som jeg elsker og respekterer dig. ♥ 

 
 
Love Helen x 

 


