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Vecka 6:  Halva Diamanter Del 3 

Översatt till svenska av Ulrika Larsson, Camilla Fredriksson, Agnetha Magnusson och Åza Karlsson. 
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Varv 15 (CC5) 

RS mot dig: anslut CC5 genom att göra 

en stående dst i utrymmet med MM 

på Varv 14. Ta bort MM. Gör 2 st i 

samma utrymme. Placera en MM 

mellan stående dst och första st. Ta 

inte bort MM förrän på varv 17. St i 

nästa m. (4 lm, hoppa över nästa m, 

gör ett Kluster över nästa 3 m) 11 

gånger. 4 lm, hoppa över nästa 2 m. 

(St, 1 lm, st) i nästa hörn1-lmb. 4 lm, 

hoppa över nästa 2 m. (Gör ett Kluster 

över nästa 3 m, 4 lm, hoppa över nästa m) 11 gånger. St i nästa m. (2 st, dst) mellan den sista m 

och start4-lmkedjan på föregående varv. Klipp av garnet. VÄND INTE. 

Maskantal per sida:  4 st, 1 dst, 11 Kluster, och 12 4-lmb, inte medräknat centrala 1-lmb 

Om du har fått fler Kluster per sida, kontrollera att du verkligen har hoppat över en m mellan 

Klustren! 

Varv 16 (CC1) 

RS mot dig: anslut CC1 genom att göra en sm i den fjärde m på Varv 15. Arbeta framför 4-lmb på 

Varv 15, gör 3 st i den första överhoppade m på Varv 14. (2 lm, gör 3 st i nästa överhoppade m på 

Varv 14, arbeta framför 4-lmb på Varv 15) 11 gånger. 4 lm. Hoppa över nästa m på Varv 14, (st, 1 

lm, st) hörnet på Varv 15, och nästa m på Varv 14. Arbeta framför 4-lmb på Varv 15, gör 3 st i nästa 

överhoppade m på Varv 14. (2 lm, gör 3 st i nästa överhoppade m på Varv 14, arbeta framför 4-

lmb på Varv 15) 11 gånger. Sm i nästa m på Varv 15. Klipp av garnet och fäst ändarna.  

Maskantal per sida:  36 st och 11 2-lmb, inte medräknat centrala 4-lmb och sm 

Varv 17 (MC) 

RS mot dig: anslut MC genom att göra en sm i utrymmet som markerats med en MM. Ta bort 

MM. 5 lm, (dst, 2 st) i samma utrymme. Hst i nästa 2 m. 

RFfm runt nästa m, som redan innehåller sm från Varv 16. 4 lm. (Arbeta framför 2-lmb från Varv 

16, RFfm runt nästa Kluster på Varv 15, 4 lm) 11 gånger. Arbeta framför den centrala 4-lmb på 

Varv 16, RFfm runt nästa st på Varv 15. (fm, 2 lm, fm) i nästa hörn1-lmb, RFfm runt nästa st. (4 lm. 

Arbeta framför 2-lmb från Varv 16, RFfm runt nästa Kluster på Varv 15) 11 gånger. 4 lm. RFfm runt 

nästa m på Varv 15, som redan innehåller en sm från Varv 16. Hst i nästa 2 m. (2 st, dst, 3-dst) 

mellan de 2 sista m på Varv 15. Sm i utrymmet mellan de sista 2 virkade maskorna. Vänd. 

Maskantal per sida:  1 fm, 13 RFfm, 2 hst, 2 st, 1 dst, 1 3-dst, och 12 4-lmb, inte medräknat 

centrala 2-lmb 
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Varv 18 (MC) 

På detta varv arbetar du enbart i maskor och utrymmen på Varv 17. Ignorera luftmaskbågarna 

på Varv 15 och 16.  

AS mot dig:  4 lm, gör 2 st i samma utrymme. Hst i nästa 5 m och hoppa över nästa m, denna 

kommer hur som helst att vara svår att komma åt. (Gör 4 hst i nästa 4-lmb) 12 gånger. Hst i nästa 

2 m. (hst, 1 lm, hst) i nästa hörn2-lmb. Hst i nästa 2 m, den andra kan vara svår att komma in i. 

(Gör 4 hst i nästa 4-lmb) 12 gånger. Hoppa över nästa m. Hst i nästa 5 m. (2 st, dst) mellan den 

sista m och start5-lmkedjan på föregående varv. Sm i utrymmet mellan de sista 2 virkade 

maskorna. Vänd. 

Maskantal per sida:  56 hst, 2 st, and 1 dst, inte medräknat centrala 1-lmb 

Varv 19 (MC) 

RS mot dig:  5 lm, (dst, 2 st, hst) i samma utrymme. Hst i nästa 58 m. (hst, 1 lm, hst) i nästa hörn1-

lmb. Hst i nästa 58 m. (hst, 2 st, dst, 3-dst) mellan den sista m och start5-lmkedjan på föregående 

varv. Klipp av garnet och fäst ändarna.  

Maskantal per sida:  60 hst, 2 st, 1 dst och 1 3-dst, inte medräknat centrala 1-lmb 

Om du bestämmer dig för att blocka dina halva diamanter, så ha i åtanke att vinklarna i hörnen 

ska vara 120 grader för de trubbiga hörnen och 30 grader för de spetsiga hörnen.  


