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Vecka 1:  Diamant del 1 

Översatt till svenska av Ulrika Larsson, Camilla Fredriksson, Agnetha Magnusson och Åza Karlsson.  
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Vecka 1:  Diamant del 1 

Gör 6 diamanter, alla i olika kontrastfärger (CC) 

och använd virknål A. Diamanterna kan bukta ut 

lite i mitten, men det kommer att rätta till sig av 

sig själv när vi sätter ihop alla delar och lägger 

till kanten.   

När du virkar diamanterna så kommer det första 

hörnet innan repetitionen bara vara delvis 

färdigt. Du virkar resten av hörnets maskor när 

du kommer till slutet av varvet. När man gör så 

eliminerar man mycket användning av sm! 

Om det inte står annat, så börjar du varje varv 

på diamanten med en sm i hörnets 1-lmb OCH i 

den aktuella lmb. När du gör så ‘centreras’ dina 

hörn. Lita på mig, det blir ett mycket nättare 

resultat när du gör så! 

Varv 1 (CC) 

Med virknål A och CC, gör en magisk ring. I den magiska ringen: 5 lm (räknas som dst + 1 lm), dst, 

st, hst, 1 lm, hst, st, dst, 1 lm, dst, st, hst, 1 lm, hst, st. Slut varvet med en sm i den fjärde lm i första 

lmkedjan.   

Maskantal per sida:  1 hst, 1 st, and 1 dst, inte medräknat den centrala 1-lmb i hörnet 

Varv 2 (CC) 

Sm till nästa 1-lmb.  Sm i själva lmb. 5 lm (räknas som dst + 1 lm), (dst, 2 st) i samma 1-lmb. Då är 

det första delvis spetsiga hörnet gjort.  

*Hoppa över nästa (gömda) m.  (Hst, 1 lm, hst) i nästa m. Hoppa över nästa m.  (Hst, 1 lm, hst) i 

nästa 1-lmb i hörnet.  Då är det första trubbiga hörnet gjort.  Hoppa över nästa (gömda) m.  (Hst, 1 

lm, hst) i nästa m. Hoppa över nästa m.* 

(2 st, dst, 1 lm, dst 2 st) i nästa 1-lmb. Då är det andra spetsiga hörnet gjort.  

Upprepa från * till *.  Gör 2 st i sista 1-lmb, som redan innehåller resten av hörnmaskorna. Slut 

varvet med en sm i den fjärde lm i första lmkedjan.   

Maskantal per sida:  3 hst, 2 st, 1 dst, and 1 1-lmb, inte medräknat den centrala 1-lmb i hörnet 

Varv 3 (CC) 

Sm till nästa 1-lmb.  Sm i själva lmb. 5 lm (räknas som dst + 1 lm), (dst, 2 st) i samma 1-lmb. 

*St i första 2 m, den första kommer att vara gömd. 2 lm, hoppa över nästa 2 m, gör ett Popcorn i 

nästa 1-lmb. 2 lm, hoppa över nästa 2 m (st, 1 lm, st) i nästa 1-lmb. 2 lm, hoppa över nästa 2 m, 
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gör ett Popcorn i nästa 1-lmb. 2 lm och hoppa över nästa 2 m, den första kommer att vara gömd. 

St i sista 2 m.* 

(2 st, dst,1 lm, dst, 2 st) i nästa 1-lmb.  

Upprepa från * till *.  Gör 2 st i sista 1-lmb, som redan innehåller resten av hörnmaskorna. Slut 

varvet med en sm i den fjärde lm i första lmkedjan.   

Maskantal per sida:  5 st, 1 dst, 1 Popcorn, och 2 2-lmb, inte medräknat den centrala 1-lmb i 

hörnet 

Varv 4 (CC) 

Sm till nästa 1-lmb.  Sm i själva lmb. 5 lm (räknas som dst + 1 lm), (dst, 2 st) i samma 1-lmb 

*St i första 5 m, den första kommer att vara gömd. 2 lm, hoppa över nästa 2-lmb och gör en RFst 

runt Popcornet. 2 lm, hoppa över nästa 2-lmb och st i nästa m. (St, 1 lm, st) i nästa 1-lmb. St i nästa 

(gömda) m. 2 lm, hoppa över nästa 2-lmb och gör en RFst runt Popcornet. 2 lm, hoppa över nästa 

2-lmb och st i nästa 5 m.*   

(2 st, dst,1 lm, dst, 2 st) i nästa 1-lmb 

Upprepa från * till *.  Gör 2 st i sista 1-lmb, som redan innehåller resten av hörnmaskorna. Slut 

varvet med en sm i den fjärde lm i första lmkedjan.   

Maskantal per sida: 9 st, 1 dst, 1 RFst och 2 2-lmb, inte medräknat den centrala 1-lmb i hörnet 

Varv 5 (CC) 

Sm till nästa 1-lmb.  Sm i själva lmb. 5 lm (räknas som dst + 1 lm), (dst, 1 lm, st) i samma 1-lmb 

*St i första (gömda) m. RFst runt nästa m, st i nästa 2 m.  RFst runt nästa m, st i nästa 3 m. Hoppa 

över 2-lmb. (3-st Bubbelmaska, 4 lm, 3-st Bubbelmaska) i nästa st. Hoppa över 2-lmb och st i nästa 

2 m. (St, 1 lm, st) i nästa 1-lmb. St i nästa 2 m. Hoppa över 2-lmb. (3-st Bubbelmaska, 4 lm, 3-st 

Bubbelmaska) i nästa st. Hoppa över 2-lmb. St i nästa 3 m. RFst runt nästa m och st i nästa 2 m. 

RFst runt nästa m och st i nästa m, som ska vara dst före 1-lmb.*   

(St, 1 lm, dst, 1 lm, dst, 1 lm, st) i nästa 1-lmb.   

Upprepa från * till *.  (St, 1 lm) i sista 1-lmb, som redan innehåller övriga hörnmaskor. Slut varvet 

med en sm i den fjärde lm i första lmkedjan.   

Maskantal per sida:  10 st, 1 dst, 2 RFst, 2 3-st Bubbelmaskor, 1 1-lmb, och 1 4-lmb, inte 

medräknat den centrala 1-lmb i hörnet 

Varv 6 (CC) 

Sm till nästa 1-lmb.  Sm i själva lmb. 5 lm (räknas som dst + 1 lm), (dst, 1 lm, st) i samma 1-lmb 

* St i första (gömda) m.  Gör ett Popcorn i 1-lmb. Hoppa över nästa m, som är gömd, och st i nästa 

8 m. St i utrymmet mellan sista st och första Bubbelmaskan. 4 lm, hoppa över bägge 
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Bubbelmaskorna och 4-lmb, st i utrymmet mellan nästa Bubbelmaska och nästa st. hoppa över 

nästa st, som är gömd av maskan du just gjorde, och st i sista 2 m innan nästa 1-lmb. 

(St, 1 lm, st) i 1-lmb.   

Hoppa över nästa m och st i nästa 2 m. St i utrymmet mellan sista st och första Bubbelmaskan. 4 

lm, hoppa över bägge Bubbelmaskorna och 4-lmb, st i utrymmet mellan nästa Bubbelmaskan och 

nästa st. hoppa över nästa st, som är gömd av maskan du just gjorde, och st i sista 8 m innan nästa 

1-lmb. Gör ett Popcorn i 1-lmb.  St i nästa m, som är gömd.*   

(St, 1 lm, dst, 1 lm, dst, 1 lm, st) i nästa 1-lmb.   

Upprepa från * till *.  (St, 1 lm) i sista 1-lmb, som redan innehåller övriga hörnmaskor. Slut varvet 

med en sm i den fjärde lm i första lmkedjan.   

Maskantal per sida:  15 st, 1 dst, 1 Popcorn, 1 1-lmb, och 1 4-lmb, inte medräknat den centrala 1-

lmb i hörnet 

Varv 7 (CC) 

Sm till nästa 1-lmb.  Sm i själva lmb. 5 lm (räknas som dst + 1 lm), (dst, 1 lm, st) i samma 1-lmb 

*St i första (gömda) m.  Gör ett Popcorn i 1-lmb. Hoppa över nästa m, som är gömd, och st i nästa 

4 m. Den andra st hamnar i Popcornet på föregående varv. RF3-dst runt nästa RFst på Varv 5, 

hoppa över nästa m på Varv 6, och st i nästa 2 m. RF3-dst runt nästa RFst på Varv 5, hoppa över 

nästa m på Varv 6, och st i nästa m. Det ska nu vara 2 m kvar innan 4-lmb.  

Arbeta framför 4-lmb på Varv 6, gör en 3-dst bubbelmaska i 4-lmb på Varv 5. (4 lm, gör en 3-dst 

bubbelmaska i samma 4-lmb) två gånger. Hoppa över de första 2 st efter 4-lmb på Varv 6 och st i 

nästa 2 m. 

(St, 1 lm, st) i nästa 1-lmb.   

St i nästa 2 m, den första kommer att vara gömd. Hoppa över nästa 2 m. Arbeta framför 4-lmb på 

Varv 6, gör en 3-dst Bubbelmaska i 4-lmb på Varv 5. (4 lm, gör en 3-dst Bubbelmaska i samma 4-

lmb) två gånger. Hoppa över de första 2 st efter 4-lmb på Varv 6 och st i nästa m. 

RF3-dst runt nästa RFst på Varv 5, hoppa över nästa m på Varv 6, och st i nästa 2 m. RF3-dst runt 

nästa RFst på Varv 5, hoppa över nästa m på Varv 6, och st i nästa 4 m. Den tredje st hamnar i 

Popcornet på föregående varv. Hoppa över nästa m. Gör ett Popcorn i 1-lmb och st i nästa 

(gömda) m.*   

(St, 1 lm, dst, 1 lm, dst, 1 lm, st) i nästa 1-lmb.   

Upprepa från * till *.  (St, 1 lm) i sista 1-lmb, som redan innehåller resten av hörnmaskorna. Slut 

varvet med en sm i den fjärde lm i första lmkedjan.   

Maskantal per sida:  12 st, 1 dst, 2 RF3-dst, 1 Popcorn, 3 3-dst Bubbelmaskor, 1 1-lmb, och 2 4-

lmb, inte medräknat den centrala 1-lmb i hörnet 
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Varv 8 (CC) 

Sm till nästa 1-lmb.  Sm i själva lmb. 5 lm (räknas som dst + 1 lm), (dst, 1 lm, st) i samma 1-lmb 

* St i första (gömda) m.  Gör ett Popcorn i 1-lmb. Hoppa över nästa m, som är gömd, och st i nästa 

11 m. Den sista st ska hamna i sista st före blombladen på Varv 7. 

Arbeta bakom blombladen, dst i nästa 2 m på Varv 6. Fortsätt arbeta bakom blombladen, gör 5 dst 

i 4-lmb på Varv 6 och dst i nästa 2 m.  

Börja i första m efter blombladen, st i nästa 3 st på Varv 7. (St, 1 lm, st) i nästa 1-lmb. St i nästa 3 

m, den första kommer att vara gömd. Den sista st hamnar i den sista st före Blombladen på varv 7. 

Arbeta bakom blombladen, dst i nästa 2 m på Varv 6. Fortsätt arbeta bakom blombladen, gör 5 dst 

i 4-lmb på Varv 6 och dst i nästa 2 m.  

Börja i första m efter blombladen, st i nästa 11 st på Varv 7. Den andra st hamnar i RF3-dst på 

föregående var och den tionde st hamnar i Popcornet på föregående varv. Hoppa över nästa m. 

Gör ett Popcorn i 1-lmb. St i nästa (gömda) m.*   

(St, 1 lm, dst, 1 lm, dst, 1 lm, st) i nästa 1-lmb.   

Upprepa från * till *.  (St, 1 lm) i sista 1-lmb, som redan innehåller resten av hörnmaskorna. Slut 

varvet med en sm i den fjärde lm i första lmkedjan.   

Maskantal per sida:  17 st, 10 dst, 1 Popcorn, och 1 1-lmb, inte medräknat den centrala 1-lmb i 
hörnet.  


