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Uge 5:  Halv-diamant del 2 
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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=yCa98v1j_1U 
Venstrehånds video: https://www.youtube.com/watch?v=ckQlzAexuE8 

  

Før vi fortsætter med halv-diamanten, skal vi lave en blomst i det ikke-spidse 
hjørne. Blomsten består af 3 rækker (Blomst række 1, 2 og 3). 

Blomst række 1 (KF5) 
Med RS siden mod dig: Indsæt KF5 ved at lave en km i den næstsidste hstgm før blom-
sten i omgang 8. 3lm. (3-stgm boble, lm 3) to gange i hver af de næste 3 4lm-buer. Km i 
den 2. hstgm efter næste 1lm-bue. Hæft og sy enderne ind. 

Masketal:  6 3-stgm Bobler og 7 3lm-buer. 

Blomst række 2 (KF6) 
Denne række kræver en smule koncentration! 
Med RS siden mod dig: Indsæt KF6 ved at lave en km i den hstgm fra omgang 8 der 
kommer før den hstgm der er lavet km i til blomst række 1. 4lm. Fm fs omkring den 
næste boble fra blomst række 1, 3 lm, 3-dstgm i 4lm-buen fra omgang 8, arbejd mellem 
de to bobler fra blomst række 1 og foran 3lm-buen fra blomst række 1. Det kan være 
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nødvendigt at trække boblerne lidt fra hinanden. 3lm, fm fs omkring næste boble fra 
blomst række 1. 

(3 lm, 3-dstgm fs omkring næste blad fra omgang 8, 3 lm. Fm fs omkring den næste 
boble fra blomst række 1, 3lm, 3-dstgm i 4lm-buen fra omgang 8, arbejd mellem de to 
bobler fra blomst række 1 og foran 3lm-buen fra blomst række 1. 3 lm, fm fs omkring 
den næste boble fra blomst række 1.) 2 gange. 4 lm og km i den m fra omgang 8, der 
kommer direkte efter den der indeholder km fra blomst række 1. Hæft og sy enderne 
ind. 

Masketal:  6 fm fs, 3 3-dstgm, 2 3-dstgm fs, 10 3lm-buer og 2 4lm-buer. 

Blomst række 3 (KF3) 
Med RS siden mod dig: Indsæt KF3 ved at lave en stående fm fs omkring det første blad 
fra omgang 8, 3 lm. (Fm fs omkring den næste fm fs fra blomst række 2, spring næste 
3lm-bue over, [3 stgm, 1lm, 3 stgm] i næste m, spring den næste 3lm-bue over) 5 gange. 
Fm fs omkring den sidste fm fs fra blomst række 2. 3 lm og lav en fm fs omkring det sid-
ste blad fra omgang 8. Hæft og sy enderne ind. 

Masketal:  8 fm fs, 5 blade (hver indeholder 6 stgm og 1 1lm-bue) og 2 3lm-buer. 

Din blomst er nu færdig. Du skal ”fange” bladene fra blomst række 3 i omgang 12 
og 13. Vi fortsætter nu med at lave halv-diamanten. 

Omgang 9 (PF) 
Med RS siden mod dig: Indsæt PF ved at lave en km i det mellemrum fra omgang 8, der 
indeholder MM. Fjern MM. 4 lm, (stgm, 2hstgm) i samme mellemrum. Hstgm i de næste 
17 m. Lav 2 3-dstgm fs omkring stgm fs fra omgang 7 og spring de næste 3 m fra omgang 
8 over, de første to indeholder allerede en km. 5 lm, fm i 3lm-buen fra blomst række 1, 
lige bag det 2. blad fra blomst række 3. 6 lm, fm i 3lm-buen fra blomst række 1 lige bag 
det 4. blad fra blomst række 3. 5 lm og lav 2 3-dstgm fs omkring stgm fs fra omgang 7. 
Spring de næste 3 m fra omgang 8 over, de sidste to indeholder allerede en km. Hstgm i 
de næste 17 m. (2 hstgm, stgm, dbstgm) mellem den sidste m og start 4lm-buen fra sid-
ste omgang. Km i mellemrummet mellem de sidste 2 masker du har lavet. Vend. 

Masketal pr. side:  1 fm, 19 hstgm, 1 stgm, 1 dbstgm, 2 3-dbstgm fs og 1 5lm-bue. 6lm-
hjørnebuen tælles ikke med. 

Omgang 10 (PF) 
Med VS siden mod dig: 4 lm, (stgm, 2 hstgm) i samme mellemrum. Hstgm i de næste 22 
m. Lav 7 hstgm i den næste 5lm-bue. (3 hstgm, lm, 3 hstgm) i næste 6lm-bue. Lav 7 hst-
gm i næste 5lm-bue. Hstgm i de næste 22 m. (2 hstgm, stgm, dbstgm) mellem den sidste 
m og start 4lm fra begyndelsen af sidste omgang. Km i mellemrummet mellem de sidste 
2 masker du har lavet. Vend. 

Masketal pr. side:  34 hstgm, 1 stgm og 1 dbstgm. 1lm-hjørnebuen tælles ikke med. 

Omgang 11 (PF) 
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Med RS siden mod dig: 4 lm, lav 2 stgm i samme mellemrum. Stgm i de næste 35 m. 
(stgm, lm, stgm) i 1lm-hjørnebuen. Stgm i de næste 35 m. (2 stgm, dbstgm) mellem sid-
ste m og start 4lm i sidste omgang. Km i mellemrummet mellem de sidste 2 masker du 
har lavet. Vend. 

Masketal pr. side:  38 stgm og 1 dbstgm. 1lm-hjørnebuen tælles ikke med. 

Omgang 12 (PF) 
Med VS siden mod dig: 4 lm, stgm i samme mellemrum. Stgm i næste 28 m. Stgm i 
næste m OG 1lm-buen på første blad fra blomst række 3. Du bliver nødt til at vride ar-
bejdet mod dig, så du kan se bladet. Hstgm i næste 9 m. (hstgm, 1lm, hstgm) i 1lm-
hjørnebuen OG 1lm-buen på 3. blad fra blomst række 3. Hstgm i næste 9 m. Stgm i 
næste m OG 1lm-buen på sidste blad fra blomst række 3. Stgm i de næste 28 m. (stgm, 
dbstgm) mellem sidste m og start 4lm fra sidste omgang. Km i mellemrummet mellem de 
sidste 2 masker du har lavet. Vend. 

Masketal pr. side:  10 hstgm, 30 stgm og 1 dbstgm. 1lm-hjørnebuen tælles ikke med. 

Omgang 13 (PF) 
Med RS siden mod dig: 4 lm, (dbstgm, 2 stgm) i samme mellemrum. Stgm i næste 6 m. 
Hstgm i næste 28 m. Hstgm i 1lm-buen på 2. blad fra blomst række 3 OG næste m. Hst-
gm i næste 5 m. (Hstgm, lm, hstgm) i 1lm-hjørnebuen. Hstgm i næste 5 m. Hstgm i 1lm-
buen på det 4. blad fra blomst række 3 OG næste m. Hstgm i næste 28 m. Stgm i næste 
6 m. (2 stgm, 2 dbstgm) mellem sidste m og start 4lm fra sidste omgang. Km i mellem-
rummet mellem de sidste 2 masker du har lavet. Vend. 

Masketal pr. side:  35 hstgm, 8 stgm og 2 dbstgm. 1lm-hjørnebuen tælles ikke med. 

Omgang 14 (PF) 
Med VS siden mod dig: 4lm, lav 2 stgm i samme mellemrum. Stgm i næste 5 m. Hstgm i 
næste 39 m. (Hstgm, lm, hstgm) i 1lm-hjørnebuen. Hstgm i næste 39 m. Stgm i næste 5 
m. (2 stgm, dbstgm) mellem sidste m og start 4lm fra sidste omgang. Indsæt MM mellem 
de sidste 2 masker du har lavet. Hæft og vend. 

Masketal pr. side:  40 hstgm, 7 stgm og 1 dbstgm. 1lm-hjørnebuen tælles ikke med. 
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