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Uge 3:  Diamant del 3 
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Forklaring af masker 
Hvis du har brug for hjælp med maskerne eller teknikkerne, kan du finde en billedve-
jledning her: http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu- 
cal-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=FSsq2xlMQ-w 
Venstrehånds video: https://www.youtube.com/watch?v=eTwz6jiyjp4 

  

Omgang 14 (KF) 
Km i 1lm-buen. Km i lm. 5lm (tæller som en dbstgm + lm), (dbstgm, lm, stgm) i samme 
1lm-bue. 

*Stgm i første (gemte) maske. Lav 2 stgm i næste 1lm-bue. Stgm i næste 44 masker, den 
første er gemt. Den 20. stgm vil blive lavet i den første popcorn. 

(Stgm, lm, stgm) i næste 1lm-bue. 

Spring næste (gemte) maske over. Stgm i de næste 44 masker. 22. stgm bliver lavet i 
den første popcorn.  Lav 2 stgm i næste 1lm-bue. Stgm i næste (gemte) maske.* 

(Stgm, lm, dbstgm, lm, dbstgm, lm, stgm) i næste 1lm-bue. 

Gentag fra * til *. (Stgm, lm) i sidste 1lm-bue, som allerede indeholder resten af 
hjørnemaskerne. Saml med km i 4. lm i 5lm kæden. 
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Masketal pr. side (De midterste 1lm-buer i hjørnerne tælles ikke med): 
Side A – 49 stgm, 1 dbstgm og 1 1lm-bue. 

Side B – 49 stgm, 1 dbstgm og 1 1lm-bue. 

Omgang 15 (KF) 
Km i 1lm-buen. Km i lm. 5lm (tæller som en dbstgm + lm), (dbstgm, lm, stgm) i samme 
1lm-bue. 

*Stgm i første (gemte) maske. Lav 2 stgm i næste 1lm-bue. Stgm i de næste 49 masker, 
den første af disse vil være gemt. 

(Stgm, lm, stgm) i næste 1lm-bue. 

Stgm i de næste 49 masker, den første af disse vil være gemt. lav 2 stgm i næste 1lm-
bue. Stgm i næste (gemte) m.* 

(Stgm, lm, dbstgm, lm, dbstgm, lm, stgm) i næste 1lm-bue. 

Gentag fra * til *. (Stgm, lm) i sidste 1lm-bue, som allerede indeholder resten af 
hjørnemaskerne. Saml med km i 4. lm i 5lm kæden. Hæft og sy enderne ind. 

Masketal pr. side (De midterste 1lm-buer i hjørnerne tælles ikke med): 
     Side A – 54 stgm, 1 dbstgm og 1 1lm-bue. 

     Side B – 54 stgm, 1 dbstgm og 1 1lm-bue. 

Omgang 16 (PF) 
Indsæt garnet i primær farven ved at lave en stående dbstgm i næste (spids) 1lm-bue i 
hjørnet. (lm, dbstgm, lm, stgm) i samme 1lm-bue. 

*Stgm i første (gemte) m. Stgm i næste 1lm-bue. Stgm bs i de næste 54 m. (stgm, lm, 
stgm) i næste 1lm-bue. Stgm bs i næste 54 m. Stgm i næste 1lm-bue. Stgm i næste 
(gemte) m.* 

(Stgm, lm, dbstgm, lm, dbstgm, lm, stgm) i næste 1lm-bue. 

Gentag fra * til *. (Stgm, lm) i sidste 1lm-bue, som allerede indeholder resten af 
hjørnemaskerne. Saml med km i første dbstgm. 

Masketal pr. side:  4 stgm, 54 stgm bs, 1 dbstgm og 1 1lm-bue, de midterste 1lm-buer i 
hjørnerne tælles ikke med. 
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Omgang 17 (PF) 
Km i 1lm-buen. Km i lm. 5lm (tæller som en dbstgm + lm), (dbstgm, stgm) i samme 1lm-
bue. 

*Hstgm i første (gemte) m. Hstgm i næste 1lm-bue. Hstgm i de næste 58 m. (Hstgm, lm, 
hstgm) i næste 1lm-bue. Hstgm i de næste 58 m, den første af disse vil være gemt. Hst-
gm i næste 1lm-bue. Hstgm i næste m.* 

(Stgm, dbstgm, lm, dbstgm, stgm) i næste 1lm-bue. 
  

Gentag fra * til *. Stgm i sidste 1lm-bue, som allerede indeholder resten af hjørne-
maskerne. Saml med km i 4. lm i 5lm kæden. Hæft og sy enderne væk. 

Masketal pr. side:  61 hstgm,1 stgm og 1 dbstgm, de midterste 1lm-buer i hjørnerne 
tælles ikke med. 

Hvis du vælger at blokke dine diamanter, så vær opmærksom på at vinklerne på 
hjørnerne skal være 120 grader for ikke-spidse hjørner og 60 grader for spidse 
hjørner. 
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