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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=l2BSaoseUng 
Venstrehånds video: https://www.youtube.com/watch?v=Bfg93K8Roq0  
 

Kant omgang 9 (PF) 
Km i næste m og i den næste 2lm-
hjørnebue. 3 lm (tæller som hstgm 
+ lm). Hstgm i samme mellemrum. 
Dette er det første færdige hjørne. 

*Stgm bs i hver af de næste 129 m. 
(Hstgm, lm, hstgm) i næste 2lm-
bue.* 

Gentag fra * til * 5 gange til, undlad 
det sidste hjørne ved sidste gent-
agelse. Saml med km i 2. lm i start 
3lm-kæden. Hæft og sy enderne 
væk. 

Masketal pr. side:  131 m – 2 hstgm 
og 129 stgm bs (1lm-hjørnebuerne 
tælles ikke med) 

Kant omgang 10 (KF3) 
Indsæt KF3 ved at lave en stående fm i en tilfældig 1lm-hjørnebue. (2lm, fm) i samme 
1lm-hjørnebue. Dette er dit første færdige hjørne. 

*Spring de første 2 m over, den første af disse vil være gemt. (3-stgm boble, 3lm, 3-stgm 
boble) i næste m. (Spring de næste 2 m over, fm i næste m, spring de næste 2 m over. 
[3-stgm boble, 3lm, 3-stgm boble] i næste m) 21 gange. Der bør nu være 2 m tilbage før 
2lm-hjørnebuen. Spring de sidste 2 m over. (Fm, 2lm, fm) i den næste 2lm-hjørnebue.* 

Gentag fra * til * 5 gange til, undlad det sidste hjørne ved sidste gentagelse. Saml med 
km i første fm. Hæft og sy enderne væk. 

Masketal pr. side:  23 fm, 44 3-stgm bobler og 22 3lm-buer. (2lm-hjørnebuerne tælles 
ikke med)  
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Kant omgang 11 (KF1) 
Indsæt KF1 ved at lave en stående fm i en tilfældig 2lm-hjørnebue. Dette er din første 
hjørne fm. Markér denne m med en MM, så du kan identificere den senere! 

*(Stgm, lm) 4 gange i næste 3lm-bue. Stgm i samme 3lm-bue for at gøre muslingemasken 
færdig. (fm bs omkring den næste fm, vær opmærksom på at medtage ALLE løkkerne og 
ikke kun de øverste. [Stgm, lm] 4 gange i næste 3lm-bue. Stgm i samme 3lm-bue for at 
færdiggøre muslingen) 21 gange. Fm i den næste 2lm-hjørnebue. Markér denne m med 
en MM.* 

Gentag fra * til * 5 gange til, undlad den sidste fm ved sidste gentagelse. Saml med km i 
første fm. Hæft og sy enderne væk. 

Masketal pr. side:  21 fm bs og 22 muslinger, med 5 stgm og 4 1lm-buer i hver. (fm i 
hjørnerne tælles ikke med)  

Fjern ikke maskemarkørerne før du har lavet omgang 13 af kanten færdig! 

Kant omgang 12 (KF5) 
Du skal KUN arbejde i 1lm-buer i denne omgang. Ignorér alle andre masker. Og så 
skal du forberede dig på at bruge RIGTIG MEGET TID på denne! For at citere en 
film, så vil dette være den mest langtrukne omgang ”i landets verden”. Åh, og 
denne omgang vil slingre!! 

Indsæt KF5 ved at lave en km i første 1lm-bue på en af siderne. (1lm, hstgm) i samme 
1lm-bue. ([Hstgm, lm, km, lm, hstgm] i næste 1lm-bue) to gange. (Hstgm, lm, km) i sid-
ste 1lm-bue på muslingemasken. 

*(Km, 1lm, hstgm) i første 1lm-bue på næste muslingemaske. ([Hstgm, lm, km, lm, hst-
gm] i næste 1lm-bue) to gange. (Hstgm, lm, km) i sidste 1lm-bue på muslingemasken.* 

Gentag fra * til * indtil du har brugt alle muslingerne hele vejen rundt. Ignorér MM fra 
sidste omgang og lad være med at fjerne dem endnu! Saml ved at lave en km i næste 
1lm-bue, som allerede indeholder km fra starten af omgangen. Hæft og sy enderne ind. 

Masketal: 

• Total:  132 blomster (22 blomster pr. side) 

• Pr. blomst:  4 km, 6 1lm-buer, 6 hstgm. 

Kant omgang 13 (PF) 
I denne omgang skal du KUN arbejde i maskerne fra Kant omgang 11. 

Indsæt PF ved at lave en stående dbstgm fs omkring en markeret hjørne-fm fra omgang 
11. (1lm, dbstgm fs) omkring samme m. Dette er dit første hjørne. 
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*2lm, spring næste stgm over, stgm bs omkring næste stgm. 1lm, fm bs omkring næste 
stgm. 1lm, stgm bs omkring næste stgm. (2lm, spring de næste 3 m over, stgm bs 
omkring næste stgm. 1lm, fm bs omkring næste stgm. 1lm, stgm bs omkring næste 
stgm) 21 gange. Der bør nu være 1 stgm tilbage før den næste markerede hjørne-fm fra 
omgang 11. 2lm, spring sidste stgm over. (Dbstgm fs, 1lm, dbstgm fs) omkring den 
næste markerede hjørne-fm.* 

Gentag fra * til * 5 gange til, undlad det sidste hjørne ved sidste gentagelse. Saml med 
km i første Dbstgm fs. 

Nu må du fjerne maskemarkørene.   

Masketal pr. side:  22 fm bs, 44 stgm bs, 2 dbstgm fs, 44 1lm-buer, og 23 2lm-buer 
(1lm-hjørnebuerne tælles ikke med)  
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