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Vecka 5:  Halva Diamanter Del 2 

 

Översatt till svenska av Ulrika Larsson, Camilla Fredriksson, Agnetha Magnusson och Åza Karlsson.  
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Innan du fortsätter med de halva 

diamanterna, så ska vi göra en 

blomma i det trubbiga hörnet. 

Blomman består av tre varv 

(Blomvarv 1, 2 och 3). 

Blomvarv 1 (CC5) 

RS mot dig: anslut CC5 garn genom att 

göra en sm i den näst sista hst innan 

blomman på varv 8. 3 lm. (3-st 

Bubbelmaska, 3 lm) två gånger i var 

och en av de nästa tre 4-lmb. Sm i den andra hst efter nästa 1-lmb. Klipp av garnet.  

Maskantal:  6 3-st Bubbelmaskor och 7 3-lmb 

Blomvarv 2 (CC6) 

Detta varvet kräver lite koncentration! 

RS mot dig: anslut CC6 garn genom att göra en sm i hst på Varv 8 innan den hst som innehåller 

start-sm på Blomvarv 1. 4 lm. RFfm runt nästa Bubbelmaska på Blomvarv 1, 3 lm, 3-dst i 4-lmb på 

Varv 8, arbeta då mellan de två Bubbelmaskor på Blomvarv 1 och framför 3-lmb på Blomvarv 1. 

Du kan behöva dra isär dina Bubbelmaskor lite. 3 lm, RFfm runt nästa bubbelmaska på Blomvarv 1.  

(3 lm, RF3-dst runt nästa Blomblad på varv 8, 3 lm. RFfm runt nästa Bubbelmaska på Blomvarv 1, 3 

lm, 3-dst i 4-lmb på Varv 8, arbeta då mellan de två Bubbelmaskorna på Blomvarv 1 och framför 3-

lmb på Blomvarv 1. 3 lm, RFfm runt nästa Bubbelmaska på Blomvarv 1) två gånger. 4 lm och sm i 

m på Varv 8 direkt efter den m som innehåller sm från Blomvarv 1. Klipp av garnet.  

Maskantal:  6 RFfm, 3 3-dst, 2 RF3-dst, 10 3-lmb, och 2 4-lmb 

Blomvarv 3 (CC3) 

RS mot dig: anslut CC3 garn genom att göra en RFfm runt första ‘Bladet’ på Varv 8, 3 lm. (RFfm 

runt nästa RFfm på Blomvarv 2, hoppa över nästa 3-lmb, [3 st, 1 lm, 3 st] i nästa m, hoppa över 

nästa 3-lmb) 5 gånger. RFfm runt sista RFfm på Blomvarv 2. 3 lm och gör en RFfm runt det sista 

Bladet på Varv 8. Klipp av garnet.  

Maskantal:  8 RFfm, 5 Blad (bestående av 6 st och 1 1-lmb) och 2 3-lmb 

Nu är din blomma klar. Du kommer att ‘fånga upp’ blombladen från Blomvarv 3 på Varv 12 och 

13. Nu fortsätter vi att göra de halva diamanterna.  

Varv 9 (MC) 

RS mot dig: anslut MC garn genom att göra en sm i utrymmet på Varv 8 som markerats med en 

MM. Ta bort MM. 4 lm, (st, 2 hst) i samma utrymme. Hst i nästa 17 m. Gör 2 RF3-dst runt RFst på 
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Varv 7 och hoppa över nästa 3 m på Varv 8, de första två innehåller redan en sm. 5 lm, fm i 3-lmb 

på Blomvarv 1 direkt bakom det andra Bladet på Blomvarv 3. 6 lm, fm i 3-lmb på Blomvarv 1 direkt 

bakom det fjärde Bladet på Blomvarv 3. 5 lm och gör 2 RF3-dst runt RFst på Varv 7.  Hoppa över 

nästa 3 m på Varv 8, de sista två innehåller redan en sm. Hst i nästa 17 m. (2 hst, st, dst) mellan 

den sista m och start4-lmkedjan på föregående varv. Sm i utrymmet mellan de sista 2 virkade 

maskorna. Vänd. 

Maskantal per sida:  1 fm, 19 hst, 1 st, 1 dst, 2 RF3-dst, och 1 5-lmb, inte medräknat centrala 6-

lmb 

Varv 10 (MC) 

AS mot dig:  4 lm (st, 2 hst) i samma utrymme. Hst i nästa 22 m. Gör 7 hst i nästa 5-lmb. (3 hst, 1 

lm,3 hst) i nästa 6-lmb. Gör 7 hst i nästa 5-lmb. Hst i nästa 22 m. (2 hst, st, dst) mellan den sista m 

och start4-lmkedjan på föregående varv. Sm i utrymmet mellan de sista 2 virkade maskorna. Vänd.   

Maskantal per sida:  34 hst, 1 st, och 1 dst, inte medräknat centrala 1-lmb 

Varv 11 (MC) 

RS mot dig: 4 lm, gör 2 st i samma utrymme. St i nästa 35 m. (St, 1 lm, st) I nästa hörn1-lmb. St i 

nästa 35 m. (2 st, dst) mellan den sista m och start4-lmkedjan på föregående varv. Sm i utrymmet 

mellan de sista 2 virkade maskorna. Vänd. 

Maskantal per sida:  38 st och 1 dst, inte medräknat centrala 1-lmb 

Varv 12 (MC) 

AS mot dig:  4 lm, st i samma utrymme. St i nästa 28 m. St i nästa m OCH 1-lmb på första Bladet på 

Blomvarv 3. Du behöver vrida ditt arbete framåt så du kan se Bladet. Hst i nästa 9 m. (Hst, 1 lm, 

hst) i hörn 1-lmb OCH 1-lmb på tredje Bladet på Blomvarv 3. Hst i nästa 9 m. St i nästa m OCH 1-

lmb på sista Bladet på Blomvarv 3. St i nästa 28 m. (St, dst) mellan den sista m och start4-lmkedjan 

på föregående varv. Sm i utrymmet mellan de sista 2 virkade maskorna. Vänd. 

Maskantal per sida:  10 hst, 30 st och 1 dst, inte medräknat centrala 1-lmb 

Varv 13 (MC) 

RS mot dig: 4 lm, (dst, 2 st) i samma utrymme. St i nästa 6 m. Hst i nästa 28 m. Hst i 1-lmb på andra 

Bladet på Blomvarv 3 OCH nästa m. Hst i nästa 5 m. (Hst, 1 lm, hst) i hörn 1-lmb. Hst i nästa 5 m. 

Hst i 1-lmb på fjärde Bladet på Blomvarv 3 OCH nästa m. Hst i nästa 28 m. St i nästa 6 m. (2 st, 2 

dst) mellan den sista m och start4-lmkedjan på föregående varv. Sm i utrymmet mellan de sista 2 

virkade maskorna. Vänd. 

Maskantal per sida:  35 hst, 8 st och 2 dst, inte medräknat centrala 1-lmb 
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Varv 14 (MC) 

AS mot dig:  4 lm, gör 2 st i samma utrymme. St i nästa 5 m. Hst i nästa 39 m. (Hst, 1 lm, hst) i 

hörn1-lmb. Hst i nästa 39 m. St i nästa 5 m. (2 st, dst) mellan den sista m och start4-lmkedjan på 

föregående varv. Sätt en MM mellan de 2 sista virkade m. Klipp av garnet, fäst och vänd.  

Maskantal per sida:  40 hst, 7 st och 1 dst, inte medräknat centrala 1-lmb 

 

 


