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Vecka 9:  Kant del 3 

Översatt till svenska av Ulrika Larsson, Camilla Fredriksson, Agnetha Magnusson och Åza Karlsson.  
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Kantvarv 9 (MC)  

Sm i nästa m och in i nästa hörn2-lmb. 3 lm 

(räknas som hst + 1-lmb). Hst i samma lmb. Detta 

är ditt första hörn. 

*RBst i var och en av de återstående 129 m till 

slutet av sidan. (Hst, 1 lm, hst) 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. Klipp 

av garnet och fäst ändarna. 

Maskantal per sida:  131 m– 2 hst och 129 RBst, 

(inte medräknat hörn1-lmb) 

Kantvarv 10 (CC3) 

Anslut CC3 med en stående fm i valfri hörn1-lmb. (2 lm, fm) i samma hörn1-lmb. Detta är ditt 

första hörn. 

*Hoppa över de första 2 m, varav den första är gömd. (3-st Bubbelmaska, 3 lm, 3-st Bubbelmaska) 

i nästa m. (Hoppa över nästa 2 m, fm i nästa m, hoppa över nästa 2 m. [3-st Bubbelmaska, 3 lm, 3-

st Bubbelmaska] i nästa m) 21 gånger. Du ska nu ha 2 m kvar innan hörn2-lmb. Hoppa över de sista 

2 m. (fm, 2 lm, fm) 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 fm. Klipp av garnet och fäst ändarna. 

Maskantal per sida:  23 fm, 44 3-st Bubbelmaskor, och 22 3-lmb (inte medräknat hörn2-lmb) 

Kantvarv 11 (CC1) 

Anslut CC1 med en stående fm i valfri hörn2-lmb. Detta är din första hörn-fm. Markera denna m 

med en MM så du senare kan identifiera den! 

*(St, 1 lm) 4 gånger i nästa 3-lmb. St i samma 3-lmb för att komplettera en Snäcka. (RBfm runt 

nästa fm, var säker på att du arbetar under ALLA öglorna, inte bara de högst upp. [St, 1 lm] 4 

gånger i nästa 3-lmb. St i samma 3-lmb för att komplettera en Snäcka) 21 gånger. Fm i nästa 

hörn2-lmb. Markera denna m med en MM.* 

Upprepa från * till * ytterligare 5 gånger, uteslut den sista fm på den sista repetitionen. Slut varvet 

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

Maskantal per sida:  21 RBfm och 22 Snäckor, varje innehåller 5 st och 4 1-lmb (inte medräknat fm 

i hörnet) 

Ta inte bort maskmarkörerna förrän du har gjort klart Kantvarv 13! 
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Kantvarv 12 (CC5) 

På detta varv kommer du BARA att arbeta i 1-lmb. Ignorera alla andra maskor. Var också 

beredd på att lägga ned MYCKET TID på det här varvet. För att citera en film, det här är det 

tråkigaste varvet ‘i hela världen.’ Och, det här varvet kommer att vecka sig!! 

Anslut CC5 med en sm i första 1-lmb på valfri sida. (1 lm, hst) i samma 1-lmb. ([Hst, 1 lm, sm, 1 lm, 

hst] i nästa 1-lmb) två gånger. (Hst, 1 lm, sm) i sista 1-lmb på Snäckan. 

*(sm, 1 lm, hst) i den första 1-lmb på nästa Snäcka. ([Hst, 1 lm, sm, 1 lm, hst] i nästa 1-lmb) två 

gånger. (Hst, 1 lm, sm) i sista 1-lmb på Snäckan. 

Upprepa från * till * till du har arbetat i alla Snäckor hela vägen runt. Ignorera maskmarkörerna 

på föregående varv och ta inte bort dem än! Slut varvet med en sm i nästa 1-lmb, som redan 

innehåller start-sm. Klipp av garnet och fäst ändarna.  

Maskantal: 

• Totalt:  132 Snäckor (22 Snäckor per sida) 

• Per Snäcka:  4 sm, 6 1-lmb, 6 hst 

Kantvarv 13 (MC) 

På detta varv kommer du BARA att arbeta i m på Kantvarv 11. 

Anslut MC med en stående RFdst runt valfri markerad hörn-fm på Varv 11. (1 lm, RFdst) runt 

samma m. Detta är ditt första hörn. 

*2 lm, hoppa över nästa st, RBst runt nästa st. 1 lm, RBfm runt nästa st. 1 lm, RBst runt nästa st. (2 

lm, hoppa över nästa 3 m, RBst runt nästa st. 1 lm, RBfm runt nästa st, 1 lm, RBst runt nästa st) 21 

gånger. Det ska nu vara 1 st kvar innan nästa markerade hörn-fm på Varv 11. 2 lm, hoppa över den 

sista st. (RFdst, 1 lm, RFdst) runt nästa markerade hörn-fm.* 

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

varvet med en sm i den första RFdst.  

Du kan nu ta bort maskmarkörerna.  

Maskantal per sida:  22 RBfm, 44 RBst, 2 RFdst, 44 1-lmb, och 23 2-lmb, (inte medräknat hörn1-

lmb) 


