
 

 Ⓒ Copyright Scheepjes 2018 

 

Vecka 7:  Sammanfoga Motiven och Del 1 av Kanten 

Översatt till svenska av Ulrika Larsson, Camilla Fredriksson, Agnetha Magnusson och Åza Karlsson.  
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Sammanfoga motiven 

Sammanfoga Diamanterna 

När du sammanfogar så använd Virknål B och 

MC garn. När du använder en något större 

virknål vid sammanfogningen så skapar det en 

större elasticitet i fogarna. Du kommer hela 

tiden att arbeta genom båda lagren.  

Sammanfoga de 3 första Diamanterna med 

varandra 

Placera Diamant 6 ovanpå Diamant 1 med RS 

mot varandra. 

Med MC och Virknål B, gör en stående fm i 1-

lmb i det trubbiga hörnet. 1 lm och fm i nästa m, kontrollera att du identifierar öglorna på rätt 

sätt (här och genom hela sammanfogningen). (1 lm, hoppa över nästa m, fm i nästa m) tills du har 

arbetat i alla sidans maskor. 1 lm och fm i 1-lmb i det spetsiga hörnet. 3 lm. 

Öppna upp arbetet så att RS är mot dig. Placera Diamant 5 ovanpå Diamant 1 med RS mot 

varandra. 

Fm i 1-lmb i det spetsiga hörnet. 1 lm och fm i nästa m (1 lm, hoppa över nästa m, fm i nästa m) 

tills du har arbetat i alla sidans maskor. 1 lm och fm i 1-lmb i 1-lmb i det trubbiga hörnet. Klipp av 

garnet och lägg åt sidan.  

Sammanfoga de 3 sista Diamanterna med varandra 

Placera Diamant 2 ovanpå Diamant 3 med RS mot varandra. 

Med MC och Virknål B, gör en stående fm i 1-lmb i det trubbiga hörnet. 1 lm och fm i nästa m, (1 

lm, hoppa över nästa m, fm i nästa m) tills du har arbetat i alla sidans maskor. 1 lm och fm i 1-lmb i 

det spetsiga hörnet. 3 lm. 

Öppna upp arbetet så att RS är mot dig. Placera Diamant 4 ovanpå Diamant 3 med RS mot 

varandra. 

Fm i 1-lmb i det spetsiga hörnet. 1 lm och fm i nästa m (1 lm, hoppa över nästa m, fm i nästa m) 

tills du har arbetat i alla sidans maskor. 1 lm och fm i 1-lmb i det trubbiga hörnet. Klipp av garnet.  

Sammanfoga de två halvorna med varandra 
Placera de två halvorna ovanpå varandra med RS mot varandra och den raka kanten högst upp.  

Med MC och Virknål B, arbeta i den raka kanten, gör en stående fm i 1-lmb i det trubbiga hörnet. 

1 lm och fm i nästa m, (1 lm, hoppa över nästa m, fm i nästa m) tills du har arbetat i alla sidans 

maskor fram till det spetsiga hörnet.  

1 lm och fm i 1-lmb hörnet. 1 lm och fm i nästa 3-lmb. 1 lm och fm i nästa 1-lmb. 

1 lm och fm i nästa m. (1 lm, hoppa över nästa m, fm i nästa m) tills du har arbetat i alla m. 1 lm 

och fm i nästa hörn1-lmb. Klipp av garnet och fäst ändarna.  
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Sammanfoga Halva Diamanterna 

När du sammanfogar så räknas den första och 

den sista m på varje halv diamant som en spetsig 

1-lmb.  

Med RS mot varandra, placera en halv diamant 

ovanpå diamanten som är längst bort från dig, i 

linje med den vänstra sidan av diamanten (högra, 

om du är vänsterhänt). 

Med MC och Virknål B, gör en löpögla på 

virknålen.  

*Fm i 1-lmb i det spetsiga hörnet. 1 lm och fm i 

nästa m. (1 lm, hoppa över nästa m, fm i nästa m) 

tills du har arbetat i alla maskor på sidan. 1 lm och 

fm i 1-lmb i det trubbiga hörnet. 

Vik över halva diamanten till nästa diamant, i linje med den högra sidan av diamanten (vänstra, 

om du är vänsterhänt). 

1 lm och fm i 1-lmb i det trubbiga hörnet. 1 lm och fm i nästa m (1 lm, hoppa över nästa m, och fm 

i nästa m) tills du har arbetat i alla maskor på sidan. 1 lm och fm i 1-lmb i det spetsiga hörnet. 1 lm. 

Markera denna 1-lmb med en MM. Den kommer att räknas som en hörn1-lmb på nästa Varv. 

Placera nästa halva diamant ovanpå diamanterna som tidigare.* 

Upprepa från * till * tills du har sammanfogat alla 6 halva diamanter i den centrala stjärnan. Slut 

varvet med en sm i den första fm. Klipp av garnet och fäst ändarna. 

Kant 

Byt tillbaka till Virknål A och använd den under 

de återstående delarna av mönstret! 

Kantvarv 1 (MC) 

Med MC garn och Virknål A, anslut garnet genom 

att göra en stående dst i valfri markerad hörn1-

lmb. (2 dst, 2 lm, 3 dst) i samma 1-lmb. Då är ditt 

första hörn gjort. 

*(Gör 3 st i nästa lmb) 17 gånger. Då ska det vara 

en lmb kvar innan mittenringen på halva 

diamanten. (Gör 4 st i nästa lmb) två gånger. (Gör 

3 st i nästa lmb) 17 gånger. (3 dst, 2 lm, 3 dst) i 

nästa hörn1-lmb.* 
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Upprepa från * till * ytterligare 5 gånger, uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut 

varvet med en sm i den första dst. 

Maskantal per sida:  116 m – 6 dst och 110 st (inte medräknat hörn2-lmb) 

Kantvarv 2 (MC) 

Sm i nästa 2 m och i hörn2-lmb. 3 lm (räknas som hst + 1-lmb), hst i samma lmb. 

*RBst i alla 116 m varvet ut. (Hst, 1 lm, hst) i nästa hörn2-lmb.* 

Upprepa från * till * ytterligare 5 gånger, uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut 

varvet med en sm i den första 3-lmkedjan. 

Maskantal per sida:  118 m – 2 hst och 116 RBst (inte medräknat hörn1-lmb) 

 


