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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=XFKgwtfHUKc 
Venstrehånds video: https://www.youtube.com/watch?v=4Sc-RS_3lIQ 

Samling af motiver 
Samling af diamanterne 

Når du laver samlingerne, 
skal du bruge hæklenål B og 
garnet i primær farven. Når 
du bruger en lidt større stør-
relse hæklenål til sam-
lingerne, bliver de mere 
elastiske og fleksible. Du 
skal arbejde gennem begge 
lag hele vejen igennem. 

Sæt de første 3 diamanter 
sammen  
Placér diamant 6 oven på 
diamant 1 med RS mod hinan-
den. 

Med PF og hæklenål B skal du 
lave en stående fm i den ikke-
spidse 1lm-hjørnebue. Lm og 
lav en fm i næste m, tjek at 
du har identificeret dine 
løkker korrekt (både her og 
fremover). (1lm, spring næste 

m over, fm i næste m) indtil du har brugt alle maskerne. 1lm og fm i 1lm-hjørnebuen i 
det spidse hjørne. 3 lm. 

Fold arbejdet ud, så RS vender mod dig. Placér diamant 5 oven på diamant 1 med RS 
mod hinanden. 

Fm i 1lm-hjørnebuen i det spidse hjørne. 1lm og fm i næste m. (1lm, spring næste m 
over, fm i næste m) indtil du har brugt alle maskerne. 1lm og fm i 1lm-hjørnebuen i det 
ikke-spidse hjørne. Hæft og læg arbejdet til side. 

Sæt de sidste 3 diamanter sammen  
Placér diamant 2 oven på diamant 3 med RS mod hinanden. 
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Med PF og hæklenål B skal du lave en stående fm i den ikke-spidse 1lm-hjørnebue. Lm 
og lav en fm i næste m. (1lm, spring næste m over, fm i næste m) indtil du har brugt 
alle maskerne. 1lm og fm i 1lm-hjørnebuen i det spidse hjørne. 3 lm. 

Fold arbejdet ud, så RS vender mod dig. Placér diamant 4 oven på diamant 3 med RS 
mod hinanden. 

Fm i 1lm-hjørnebuen i det spidse hjørne. 1lm og fm i næste m. (1lm, spring næste m 
over, fm i næste m) indtil du har brugt alle maskerne. 1lm og fm i 1lm-hjørnebuen i det 
ikke-spidse hjørne. Hæft. 

Samling af de to halvdele 
Placér de to halvdele oven på hinanden med RS mod hinanden og den flade kant øverst. 

Arbejd på den flade kant med PF og hæklenål B. Lav en stående fm i 1lm-hjørnebuen i 
det ikke-spidse hjørne. 1 lm og fm i næste m. (1lm, spring næste m over, fm i næste m) 
indtil du har brugt alle m til 1lm-hjørnebuen i det spidse hjørne. 

1lm og fm i 1lm-hjørnebuen. 1lm og fm i næste 3lm-bue. 1lm og fm i næste 1lm-
hjørnebue. 

1lm og fm i næste m. (1lm, spring næste m over, fm i næste m) indtil du har brugt alle 
m. 1lm og fm i næste 1lm-hjørnebue. Hæft og sy enderne ind.  

Samling af halv-diamanterne 
Den første og den sidste m på 
hver halv-diamant tæller som 
en 1lm-hjørnebue i et spidst 
hjørne, når det kommer til 
samlingen. 

Med RS mod hinanden, placér 
en halv-diamant oven på dia-
manten længst væk fra dig. 
Tilpas den med venstre side af 
diamanten (højre, hvis du er 
venstrehåndet). 

Med PF og hæklenål B, lav en 
km-knude på nålen. 

*Fm i 1lm-hjørnebuen i det 
spidse hjørne. 1lm og fm i 
næste m. (1lm, spring næste m 
over, fm i næste m), indtil du 
har brugt alle maskerne. 1lm og 
fm i 1lm-hjørnebuen i det ikke-
spidse hjørne. 
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Vend halv-diamanten mod den næste diamant og tilpas den med højre side af diamanten 
(venstre, hvis du er venstrehåndet). 

1lm og fm i 1lm-hjørnebuen i det ikke spidse hjørne. 1lm og fm i næste m. (1lm, spring 
næste m over, fm i næste m), indtil du har brugt alle maskerne. 1lm og fm i 1lm-
hjørnebuen i det spidse hjørne. 1lm. Markér denne 1lm-bue med en MM. Den vil tælle 
som din 1lm-hjørnebue i næste omgang. Placér den næste halv-diamant oven på dia-
manten som før.* 

Gentag fra *til* indtil du har samlet alle halv-diamanterne til den centrale stjerne. Saml 
med den første fm med en km. Hæft og sy enderne ind. 

Kant 
Skift tilbage til hæklenål A til resten af mønstret! 

Kant omgang 1 (PF) 
Med PF og hæklenål A, indsæt 
dit garn ved at lave en 
stående dbstgm i en af de 
markerede 1lm-hjørnebuer. (2 
dbstgm, 2lm, 3 dbstgm) i 
samme 1lm-bue. Dette er dit 
første færdige hjørne. 

* (Lav 3 stgm i næste lm-bue) 
17 gange. Der bør nu være en 
lm-bue tilbage før den cen-
trale ring fra halv-diamanten. 
(Lav 4 stgm i næste lm-bue) 2 
gange. (Lav 3 stgm i næste 
lm-bue) 17 gange. (3 dbstgm, 
2 lm, 3 dbstgm) i næste 1lm-
hjørnebue.* 

Gentag fra * til * 5 gange til,  
undlad det sidste hjørne ved 
sidste gentagelse. Saml til 

den første dbstgm med en km. 

Masketal pr. side:  116 m – 6 dbstgm og 110 stgm (2lm-hjørnebuerne tælles ikke med). 

Kant omgang 2 (PF) 
Km i de næste 2 m og i 2lm-hjørnebuen. 3lm (tæller som hstgm + 1lm), hstgm i samme 
mellemrum. 

*Stgm bs i hver af de næste 116 m. (Hstgm, 1lm, hstgm) i næste 1lm-hjørnebue.* 

Gentag fra * til * 5 gange til, undlad det sidste hjørne ved sidste gentagelse. Saml med 
den 2. lm i 3lm-starkæden med km. 
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Masketal pr. side:  118 m – 2 hstgm og 116 stgm bs (1lm-hjørnebuerne tælles ikke med)
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