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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=u6oix7SViJk  
Venstrehånds video: https://www.youtube.com/watch?v=RD234uwCLg8 

 

Kant omgang 3 (PF) - Banksia 
Kant 
Km i næste 1lm-hjørnebue. 4 lm 
(tæller som stgm + 1lm-bue), stgm i 
samme mellemrum. Dette er dit 
første færdige hjørne. 

*Spring første (gemte) m over. Stgm 
i de næste 6 m. (3 lm, spring de 
næste 2 m over og km i næste m. 8 
lm og km i samme m, så der laves 
en 8lm-ring. 3 lm og spring de 
næste 2 m over. Stgm i de næste 5 
m) 11 gange. Hver af disse gent-
agelser strækker sig over 10 m og 
der bør kun være 1 m tilbage før 
hjørnet. Stgm i sidste m. (Stgm, lm, 
stgm) i næste 1lm-hjørnebue.* 

Gentag fra * til * 5 gange til, undlad 
det sidste hjørne ved sidste gent-
agelse. Saml med km i 3. lm i start 
4lm-masken. 

Masketal pr. side:  64 stgm, 11 8lm-buer og 22 3lm-buer – 1lm-hørnebuerne tælles ikke 
med. 

Kant omgang 4 (PF) - Banksia Kant 
Km i næste 1lm-hjørnebue. 4 lm (tæller som stgm + 1lm-bue), stgm i samme mellem-
rum. Dette er dit første færdige hjørne. 

* Stgm i de første 7 m. (5 lm, spring de 2 3lm-buer og 8lm-buen over, stgm i de næste 5 
stgm) 11 gange. Stgm i de sidste 2 m. (stgm, lm, stgm) i næste 1lm-hjørnebue.* 

Gentag fra * til * 5 gange til, undlad det sidste hjørne ved sidste gentagelse. Saml med 
km i 3. lm i start 4lm-masken. 
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Masketal pr. side:  66 stgm og 11 5lm-buer – 1lm-hørnebuerne tælles ikke med. 

Kant omgang 5 (PF) - Banksia Kant 
Km i næste 1lm-hjørnebue. 4 lm (tæller som stgm + 1lm-bue), stgm i samme mellem-
rum. Dette er dit første færdige hjørne. 

*Stgm i de første 3 m. (3lm, spring de næste 2 m over og km i næste m. 8lm og km i 
samme m, så der dannes en 8lm-ring. 3lm og spring de næste 2 m over. Stgm i næste 
5lm-bue. 2-stgmsm i samme 5lm-bue. Fang 8lm-ringen fra omgang 3 ved at lave en stgm 
i 8lm-ringen og 5lm-buen fra sidste omgang. 2-stgmsm i samme 5lm-bue. Stgm i samme 
5lm-bue) 11 gange. 

3lm, spring de næste 2 m over og km i næste m. 8lm og km i samme m, så der dannes en 
8lm-ring. 3lm og spring de næste 2 m over. Stgm i de sidste 3 m. (Stgm, lm, stgm) i 
næste 1lm-hjørnebue.* 

Gentag fra * til * 5 gange til, undlad det sidste hjørne ved sidste gentagelse. Saml med 
km i 3. lm i start 4lm-masken. 

Masketal pr. side:  63 stgm, 12 8lm-buer og 24 3lm-buer – 1lm-hørnebuerne tælles ikke 
med. 

Kant omgang 6 (PF) - Banksia Kant 
Km i næste 1lm-hjørnebue. 4 lm (tæller som stgm + 1lm-bue), stgm i samme mellem-
rum. Dette er dit første færdige hjørne. 

*Stgm i de første 4 m. (5lm, spring de 2 3lm-buer og 8lm-ringen over og lav stgm i de 
næste 5 stgm) 11 gange. 5lm, spring de 2 3lm-buer og 8lm-ringen over og lav stgm i de 
næste 4 m. (Stgm, lm, stgm) i næste 1lm-hjørnebue.* 

Gentag fra * til * 5 gange til, undlad det sidste hjørne ved sidste gentagelse. Saml med 
km i 3. lm i start 4lm-masken. 

Masketal pr. side: 65 stgm og 12 5lm-buer – 1lm-hørnebuerne tælles ikke med. 

Kant omgang 7 (PF) - Banksia Kant 
Man kan let komme til at hækle strammere, når man hækler omgange med fm. Vær 
derfor opmærksom på din hæklefasthed, så denne omgang ikke trækker arbejdet. 

Km i næste 1lm-hjørnebue. 1 lm (tæller ikke som en maske), (fm, 2 lm, fm) i samme 
mellemrum. Dette er dit første færdige hjørne. 

*Spring den første (gemte) m over. Fm i de næste 4 m. (Lav 2 fm i næste 5lm-bue. Fang 
8lm-ringen fra omgang 5 ved at lave en fm i 8lm-ringen og 5lm-buen fra sidste omgang. 
Lav 2 fm i samme 5lm-bue. Fm i de næste 5 m) 12 gange. (Fm, 2lm, fm) i næste 1lm-
hjørnebue.* 

Gentag fra * til * 5 gange til, undlad det sidste hjørne ved sidste gentagelse. Saml med 
km i første fm. 
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Masketal pr. side: 126 fm – 2lm-hørnebuerne tælles ikke med. 

Kant omgang 8 (PF) 
Km i næste 1lm-hjørnebue. (3lm, stgm, 2 lm, 2 stgm) i samme mellemrum. Dette er dit 
første færdige hjørne. 

*Spring den første (gemte) m over. Stgm i hver af de resterende 125 m. (2 stgm, 2 lm, 2 
stgm) i næste 2lm-bue.* 

Gentag fra * til * 5 gange til, undlad det sidste hjørne ved sidste gentagelse. Saml med 
km i toppen af 3lm-start masken. 

Masketal pr. side: 129 stgm – 2lm-hørnebuerne tælles ikke med. 
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