Uge 4: Halv-diamant del 1
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Forklaring af masker
Hvis du har brug for hjælp med maskerne eller teknikkerne, kan du finde en billedvejledning her: http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntucal-2018-information/
Video
Ester fra It’s all in a Nutshell har lavet videovejledninger til Ubuntu CAL. Du kan finde
videoerne på hendes YouTube kanal:
Højrehånds video: https://www.youtube.com/watch?v=3fiatOCC5-M
Venstrehånds video: https://www.youtube.com/watch?v=b0cehEDD1U8

Lav 6 halve diamanter i de specificerede farver og med hæklenål A. Når du laver
halve diamanter, vil den ”flade side” ikke være synderligt flad. Det retter sig selv,
når vi begynder at tilføje kanten.
Ved afslutningen af de fleste omgange på halv-diamanterne, vil du blive instrueret
til at lave en ”km i mellemrummet mellem de sidste to masker du har lavet”. Her
skal du ”twiste” din hæklenål bagud, så du kan indsætte den mellem de 2 stolper
på de sidste 2 masker på omgangen inden du færdiggør din km. I disse tilfælde vil
næste omgang blive startet med en lm-kæde. Det vil nok være lettere for dig at
lave det angivne antal lm før du vender, i stedet for at lave dem efter du har vendt
arbejdet.

Omgang 1 (PF)
Lav en magisk ring med hæklenål A og primær farven. I den magiske ring: 5lm (tæller
som en 3-dstgm fremover), dbstgm, 2 stgm, lm, 2 stgm, dbstgm, 3-dstgm. Træk ringen
sammen. Km i mellemrummet mellem de sidste 2 masker du har lavet. Vend.
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Masketal pr. side: 2 stgm, 1 dbstgm og 1 3-dgstm, 1lm-buerne i hjørnerne tæller ikke
med.

Omgang 2 (PF)
Arbejd med Vr siden mod dig: 5lm, (dgstm, 2 stgm) i samme mellemrum. Spring næste
m over. (Stgm, lm, stgm) i næste m. Spring næste m over. (Stgm, lm, stgm) i næste 1lmbue i hjørnet. Herved laves hjørnet. Spring næste m over. (Stgm, lm, stgm) i næste m.
Spring næste m over. (2stgm, dbstgm, 3-dstgm) i mellemrummet mellem sidste m og 5lm
kæden fra sidste omgang. Km i mellemrummet mellem de sidste 2 masker du har lavet.
Vend.
Masketal pr. side: 5 stgm, 1 dbstgm, 1 3-dstgm og 1 1lm-bue, 1lm-buerne i hjørnerne
tæller ikke med.

Omgang 3 (PF og KF1)
Med RS siden mod dig: 5lm (dbstgm, 2 stgm) i samme mellemrum. Stgm i de næste 4 m.
Skift til KF1, lav en popcorn i næste 1lm-bue, hækl OVER garnet i primær farven. Skift
til PF, 2lm og spring de næste 2 m over. (Stgm, lm, stgm) i næste 1lm-bue i hjørnet. Indsæt en maskemarkør i 1lm-hjørnebuen og behold den der indtil du skal bruge masken i
omgang 6. 2lm og spring de næste 2 m over. Skift til KF1, lav en popcorn i næste 1lmbue. Hækl IKKE over PF. Skift til PF, stgm i de næste 4 m. (2stgm, dbstgm, 3-dstgm) i
mellemrummet mellem sidste m og 5lm kæden fra sidste omgang. Km i mellemrummet
mellem de sidste 2 masker du har lavet Vend.
Masketal pr. side: 7 stgm, 1 dbstgm, 1 3-dstgm, 1 Popcorn og 1 2lm-bue, 1lm-buerne i
hjørnerne tæller ikke med.

Omgang 4 (PF)
Arbejd med Vr siden mod dig: 5lm, (dbstgm, 2 stgm) i samme mellemrum. Stgm i de
næste 7 m. Stgm bs omkring popcorn masken. 8lm, spring alle maskerne op til næste
popcorn over og lav en stgm bs omkring popcorn masken. Stgm i de næste 7 m. (2 stgm,
dbstgm, 3-dstgm) i mellemrummet mellem sidste m og 5lm kæden fra sidste omgang.
Km i mellemrummet mellem de sidste 2 masker du har lavet. Skift til KF3 når km laves.
Vend.
Masketal pr. side: 9 stgm, 1 stgm bs, 1 dbstgm og 1 3-dstgm. 8lm-hjørnebuen tælles
ikke med.

Omgang 5 (KF3)
Med RS siden mod dig: 4 lm (tæller som dbstgm fremover), (stgm, 2 hstgm) i samme
mellemrum. Hstgm i de næste 10 m. Spring næste m over, dette vil være stgm bs. Arbejd foran 8lm-buen fra omgang 4. Lav en 3-dstgm boble i næste 2lm-bue fra omgang 3.
10lm, spring næste (stgm, lm, stgm) hjørne fra omgang 3 over og lav en 3-dstgm boble i
næste 2lm-bue fra omgang 3. Spring næste stgm bs fra omgang 4 over. Hstgm i de næste
10 m. (2 hstgm, stgm, dbstgm) mellem sidste m og 5lm kæden fra sidste omgang. Km i
mellemrummet mellem de sidste 2 masker du har lavet. Skift til KF2 i km. Vend.
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Masketal pr. side: 12 hstgm, 1 stgm, 1 dbstgm og 1 3-dstgm Boble. 10lm-hjørnebuen
tælles ikke med.

Omgang 6 (KF2)
Arbejd med Vr siden mod dig: 4 lm, (stgm, 2 hstgm) i samme mellemrum. Stgm fs
omkring de næste 13 m. 2 lm og spring 3-dstgm boblen over. Arbejd bagved 10lmhjørnebuen fra omgang 5, fm i 8lm-hjørnebuen fra omgang 4. Træk fm til starten af
8lm-buen. Arbejd bagved 10lm-buen OG 8lm-buen, (dbstgm, lm) 4 gange i 1lm-hjørnebuen fra omgang 3, som indeholder maskemarkøren. Dbstgm i samme mellemrum for at
færdiggøre buen.
Arbejd bagved 10lm-hjørnebuen fra omgang 5, fm i 8lm-hjørnebuen fra omgang 4. Træk
masken til enden af 8lm-buen. 2lm og spring 3-dstgm boblen over. Stgm fs omkring de
næse 13 m. (2 hstgm, stgm, dbstgm) mellem sidste m og de 4 lm fra begyndelsen af sidste omgang. Km i mellemrummet mellem de sidste 2 masker du har lavet, skift til PF i
km. Vend.
Masketal pr. side: 1 fm, 2 hstgm, 1 stgm, 13 stgm fs, 1 dbstgm og 1 2lm-buen.
Hjørnebuen (5 dbstgm og 4 1lm-buer) tælles ikke med.

Omgang 7 (PF)
Med RS siden mod dig: 4 lm, (stgm, 2 hstgm) i samme mellemrum. Hstgm i de næste 16
m. Stgm fs omkring næste 3-dstgm boble fra omgang 5. 3 lm, (dbstgm, 3lm, dbstgm) i
8lm-buen fra omgang 4 og 10lm-buen fra omgang 5 sammen, 3lm. Stgm fs omkring
næste 3-dstgm boble fra omgang 5. Hstgm i de næste 16 m fra omgang 6. (2hstgm,
stgm, dbstrgm) mellem den sidste m og 4lm-kæden fra sidste omgang. Km i mellemrummet mellem de sidste 2 masker du har lavet, skift til KF4 i km. Vend.
Masketal pr. side: 18 hstgm, 1 stgm, 1 stgm fs, 2 dbstgm og 1 3lm-bue. 3lm-hjørnebuen
tælles ikke med.

Omgang 8 (KF4)
Arbejd med Vr siden mod dig: 4lm, stgm i samme m. Hstgm i de næste 19 m. 1 lm og
spring næste m over, som bør være stgm fs fra sidste omgang.
Arbejd bag 3lm-buen fra sidste omgang, (3-dstgm-boble, 4 lm) i første 1lm-bue fra omgang 6. (3-dstgm-boble, 4lm) i de næste 2 1lm-buer fra omgang 6, omslut 3lm-hjørnebuen fra sidste omgang. Arbejd bag den næste 3lm-bue fra sidste omgang, lav en 3-dstgm-boble i sidste 1lm-bue fra omgang 6. 1lm og spring næste m fra omgang 7 over, dette
bør være stgm fs. Hstgm i de næste 19 m. (stgm, dbstgm) mellem sidste m og 4lm-kæden fra sidste omgang. Hæft og indsæt en MM mellem de sidste 2 masker du har lavet.
Behold denne MM indtil du er færdig med omgang 9. Vend.
Masketal pr. side: 19 hstgm, 1 stgm, 1 dbstgm, 2 3-dstgm-boble, 1 1lm-bue og 1 4lmbue. 4lm-hjørnebuen tælles ikke med.
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