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Uge 6:  Halv-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=r74oe4ctHFo 
Venstrehånds video:  https://www.youtube.com/watch?v=2sryFnxzSL8 

  

Omgang 15 (KF5) 
Med RS siden mod dig: indsæt KF5 ved at lave en stående dbstgm i mellemrummet fra 
omgang 14, som inderholder MM. Fjern MM. Lav 2 stgm i samme mellemrum. Indsæt en 
MM mellem den stående dbstgm og den første stgm. Lad den sidde til omgang 17. 
Stgm i næste m. (4 lm, spring næste m over, lav en klyngemaske over de næste 3 m) 
gentag 11 gange. 4 lm, spring de næste 2 m over. (Stgm, lm, stgm) i næste 1lm-
hjørnebue. 4 lm, spring de næste 2 m over. (Lav en klyngemaske over de næste 3 m, 4 
lm, spring næste m over) gentag 11 gange. Stgm i næste m. ( 2 stgm, dbstgm) mellem 
sidste m og 4lm starten i sidste omgang. Hæft. VEND IKKE. 

Masketal pr. side: 4 stgm, 1 dbstgm, 11 klynger og 12 4lm-buer. 1lm-hjørnebuen tælles 
ikke med. 

Hvis du ender med at have flere klynger pr. side, så tjek om du har husket at 
springe en maske over mellem klyngerne! 
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Omgang 16 (KF1) 
Med RS siden mod dig: Indsæt KF1 ved at lave en km i 4. m på omgang 15. Arbejd foran 
4lm-buen fra omgang 15, lav 3 stgm i den første m, der blev sprunget over i omgang 14. 
(2lm, lav 3 stgm i den næste m, der blev sprunget over i omgang 14, arbejd foran 4lm-
buen fra omgang 15) gentag 11 gange. 4 lm. Spring næste m fra omgang 14, (stgm, 
lm ,stgm)-hjørnet fra omgang 15 og den næste m fra omgang 14 over. Arbejd foran 4lm-
buen fra omgang 15, lav 3 stgm i næste m fra omgang 14. (2lm, lav 3 stgm i næste m, 
som blev sprunget over i omgang 14, arbejd foran 4lm-buen fra omgang 15) gentag 11 
gange. Km i næste m på omgang 15. Hæft og sy enderne ind. 

Masketal pr. side: 36 stgm og 11 2lm-buer. 4lm-hjørnebuen om km tælles ikke med. 

Omgang 17 (PF) 
Med RS siden mod dig: indsæt PF ved at lave en km i mellemrummet fra omgang 15, som 
indeholder MM. Fjern MM. 5 lm, (dbstgm, 2 stgm) i samme mellemrum. Hstgm i de 
næste 2 m.  

Fm fs omkring næste m, som allerede indeholder km fra omgang 16. 4 lm. (Arbejd foran 
2lm-buen fra omgang 16, fm fs omkring den næste klynge fra omgang 15, 4lm) gentag 
11 gange. Arbejd foran 4lm-hjørnebuen fra omgang 16, fm fs omkring næste stgm fra 
omgang 15. (Fm, 2 lm, fm) i næste 1lm-hjørnebue, fm fs omkring næste stgm. (4 lm. 
Arbejd foran 2lm-buen fra omgang 16, fm fs omkring den næste klynge fra omgang 15) 
gentag 11 gange. 4 lm. Fm fs omkring næste m fra omgang 15, som allerede indeholder 
en km fra omgang 16. Hstgm i de næste 2 m. (2 stgm, dbstgm, 3-dstgm) mellem de sid-
ste 2 m fra omgang 15. Km i mellemrummet mellem de sidste 2 masker du har lavet. 
Vend. 

Masketal pr. side: 1 fm, 13 fm fs, 2 hstgm, 2 stgm, 1 dbstgm, 1 3-dstgm og 12 4lm-
buer. 2lm-hjørnebuen om km tælles ikke med. 

Omgang 18 (PF) 

I denne omgang skal du udelukkende arbejde i masker og mellemrum fra omgang 17. 
Du skal ignorere lm-buerne fra omgang 15 og 16. 

Med VS siden mod dig: 4 lm, lav 2 stgm i samme mellemrum. Hstgm i de næste 5 m og 
spring næste m over, denne vil alligevel være svær at komme til. (Lav 4 hstgm i næste 
4lm-bue) 12 gange. Hstgm i de næste 2 m. (Hstgm, lm, hstgm) i næste 2lm-hjørnebue. 
Hstgm i de næste 2 m, den 2. af disse vil være svær at komme til. (Lav 4 hstgm i næste 
4lm bue) 12 gange. Spring næste m over. Hstgm i de næste 5 m. ( 2 stgm, dbstgm) 
mellem sidste m og 5lm startkæden fra sidste omgang. Km i mellemrummet mellem de 
sidste 2 masker du har lavet Vend. 

Masketal pr. side: 56 hstgm, 2 stgm og 1 dbstgm. 1lm-hjørnebuen om km tælles ikke 
med. 

Omgang 19 (PF) 
Med RS siden mod dig: 5 lm, (dbstgm, 2 stgm, hstgm) i samme mellemrum. Hstgm i de 
næste 58 m. (Hstgm, lm, hstgm) i næste 1lm-hjørnebue. Hstgm i de næste 58 m. (Hst-
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gm, 2 stgm, dbstgm, 3-dstgm) mellem sidste m og 5lm startkæden fra sidste omgang. 
Hæft og sy enderne ind. 

Masketal pr. side: 60 hstgm, 2 stgm, 1 dbstgm og 1 3-dstgm. 1lm-hjørnebuen om km 
tælles ikke med. 

Hvis du vælger at blokke dine halv-diamanter, så vær opmærksom på at hjørnevin-
klerne skal være 120 grader for ikke-spidse hjørner og 30 grader for hvert af de 
spidse hjørner. 
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