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Vecka 8:  Kant del 2 

 

Översatt till svenska av Ulrika Larsson, Camilla Fredriksson, Agnetha Magnusson och Åza Karlsson.  
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Kantvarv 3 (MC) - Banksia Border 

Sm in i nästa hörn1-lmb. 4 lm (räknas som st + 1-lmb), st 

i samma lmb. Detta är ditt första hörn. 

*Hoppa över den första (gömda) m. St i nästa 6 m. (3 

lm, hoppa över nästa 2 m och sm i nästa m. 8 lm och sm 

i samma m så du formar en loop med 8 lm. 3 lm och 

hoppa över nästa 2 m. St i nästa 5 m) 11 gånger. Var 

och en av dessa repetitioner virkas över 10 maskor och 

det ska bara vara en maska kvar innan hörnet. St i sista 

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

Upprepa från * till * ytterligare 5 gånger, uteslut det 

sista hörnet på den sista repetitionen. Slut varvet med en sm i den första 4-lmkedjan. 

Maskantal per sida:  64 st, 11 8-lmb, och 22 3-lmb – inte medräknat hörn1-lmb 

Kantvarv 4 (MC) - Banksia Border 

Sm in i nästa hörn1-lmb. 4 lm (räknas som st + 1-lmb), st i samma lmb. Detta är ditt första hörn. 

*St i första 7 m. (5 lm, hoppa över de två 3-lmb och loopen med 8 lm, och st i nästa 5 m) 11 

gånger. St i sista 2 m. (St, 1 lm, st) i nästa hörn1-lmb.* 

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

varvet med en sm i den tredje lm i 4-lmkedjan. 

Maskantal per sida:  66 st och 11 5-lmb – inte medräknat hörn1-lmb 

Kantvarv 5 (MC) - Banksia Border 

Sm in i nästa hörn1-lmb. 4 lm (räknas som st + 1-lmb), st i samma lmb. Detta är ditt första hörn. 

*St i första 3 m, (3 lm, hoppa över nästa 2 m och sm i nästa m. 8 lm och sm i samma m så du 

formar en loop med 8 lm. 3 lm och hoppa över nästa 2 m. St i nästa 5-lmb. St2tills i samma 5-lmb. 

Fånga upp loopen med 8 lm på Varv 3 genom att göra en st i loopen av 8 lm och 5-lmb på 

föregående varv. St2tills i samma 5-lmb. St i samma 5-lmb) 11 gånger. 

3 lm, hoppa över nästa 2 m och sm i nästa m. 8 lm och sm i samma m så du formar en loop med 8 

lm. 3 lm och hoppa över nästa 2 m. St i sista 3 m. (St, 1 lm, st) i nästa hörn1-lmb.* 

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

varvet med en sm i den första 4-lmkedjan. 

Maskantal per sida:  63 st, 12 8-lmb, och 24 3-lmb – inte medräknat hörn1-lmb 
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Kantvarv 6 (MC) - Banksia Border 

Sm in i nästa hörn1-lmb. 4 lm (räknas som st + 1-lmb), st i samma lmb. Detta är ditt första hörn. 

*St i första 4 m. (5 lm, hoppa över de två 3-lmb och loopen med 8 lm, och st i nästa 5 m) 11 

gånger. 5 lm, hoppa över de två 3-lmb och loopen med 8 lm, och st i nästa 4 m. (St, 1 lm, st) i nästa 

hörn1-lmb.* 

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

varvet med en sm i den första 4-lmkedjan. 

Maskantal per sida:  65 st och 12 5-lmb – inte medräknat hörn1-lmb 

Kantvarv 7 (MC) - Banksia Border 

När man gör varv med fm, så är det lätt att virka hårdare av misstag. Se till att du har en jämn 

och fin virkfasthet så att inte detta varv drar ihop arbetet.  

Sm in i nästa hörn1-lmb. 1 lm (räknas inte som en m), (fm, 2 lm, fm) i samma lmb. Detta är ditt 

första hörn. 

*Hoppa över den första (gömda) m. Fm i nästa 4 m. (Gör 2 fm i nästa 5-lmb. Fånga upp loopen 

med 8 lm på Varv 5 genom att göra en fm i loopen med 8 lm och 5-lmb på föregående varv. Gör 2 

fm i samma 5-lmb. Fm i nästa 5 m) 12 gånger. (fm, 2 lm, fm) i nästa hörn1-lmb.* 

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

varvet med en sm i den första fm. 

Maskantal per sida:  126 fm – inte medräknat hörn1-lmb 

Kantvarv 8 (MC) 

Sm in i nästa hörn1-lmb. (3 lm, st, 2 lm, 2 st) st i samma lmb.  Detta är ditt första hörn. 

*Hoppa över den första (gömda) m. St i var och en av de återstående 125 m till slutet av sidan. (2 

st, 2 lm, 2 st) i nästa 2-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:  129 st– inte medräknat hörn2-lmb 

 


