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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=SJrE8eoJRV8  
Venstrehånds video: https://www.youtube.com/watch?v=aONgNZpqxig  

Kant omgang 14 (PF) 
Km i næste 1lm-bue. 4lm (tæller som 
stgm + 1lm), stgm i samme 1lm-bue. 
Dette er dit første hjørne. 

*Stgm i næste m. (Lav 3 stgm i næste 
2lm-bue. Stgm i næste 1lm-bue, 1lm, 
stgm i næste 1lm-bue) 22 gange. Lav 3 
stgm i den sidste 2lm-bue. Stgm i sidste 
m. (Stgm, lm, stgm) i næste 1lm-hjørneb-
ue.* 

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

Masketal pr. side:  117 stgm og 22 1lm-
buer (1lm-hjørnebuerne tælles ikke med) 

Kant omgang 15 (PF) 
Km i næste 1lm-bue. 3lm (tæller som hstgm + 1lm), hstgm i samme 1lm-bue. Dette er 
dit første hjørne. 

*Spring den første (gemte) m over. (Hstgm i de næste 5 m, Hstgm i næste 1lm-bue) 22 
gange. Hstgm i de sidste 6 m. (Hstgm, lm, hstgm) i næste 1lm-hjørnebue.* 

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

Masketal pr. side:  140 hstgm (1lm-hjørnebuerne tælles ikke med)  

 Ⓒ Copyright Scheepjes 2018

https://www.youtube.com/watch?v=SJrE8eoJRV8
https://www.youtube.com/watch?v=aONgNZpqxig


� 


Kant omgang 16 (KF4) 
5-stgm grupperne i denne omgang skal laves i den hstgm fra omgang 15, der er 
lavet i den sidste stgm i 3-stgm gruppen fra omgang 14. 

Indsæt KF4 ved at lave en stående fm i en tilfældig 1lm-hjørnebue. (2lm, fm) i samme 
1lm-hjørnebue. Dette er dit første hjørne. 

*Spring den første (gemte) m over. (Fm i de næste 7 m. Spring de næste 2 m over, lav 5 
stgm i næste m, spring de næste 2 m over) 11 gange. Fm i de sidste 7 m. (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. Hæft og sy enderne ind. 

Masketal pr. side:  86 fm og 55 stgm (2lm-hjørnebuerne tælles ikke med)  

Kant omgang 17 (KF2) 
Indsæt KF2 ved at lave en stående dbstgm i en tilfældig 2lm-hjørnebue. (1lm, dbstgm) 4 
gange i den samme 2lm-hjørnebue. Denne musling er dit første hjørne.  

*Spring de første 3 m over, den første af disse vil være gemt. (Fm i næste m. [fm, 3lm, 
fm] i næste m. Fm i næste m. Spring de næste 2 m over, dette bør være de sidste 2 fm 
inden den næste 5-stgm gruppe. [Lav 2 stgm i næste m] 2 gange. [2 dbstgm, lm, 2 dbst-
gm] i næste m. [Lav 2 stgm i næste m] 2 gange. Spring de næste 2 m over) 11 gange. 

Fm i næste m. [Fm, 3lm, fm] i næste m. Fm i næste m. Spring de sidste 3 m over. (Dbst-
gm, 1lm) 4 gange i næste 2lm-hjørnebue. Dbstgm i samme mellemrum for at færdiggøre 
muslingen.* 

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

Masketal pr. side:  48 fm, 88 stgm, 44 
dbstgm, 11 1lm-buer og 12 3lm-buer 
(Muslinger i hjørner tælles ikke med, men 
indeholder 5 dbstgm og 4 1lm-buer)  

Kant omgang 18 (KF6) 
Du skal markere 24 masker med MM i 
denne omgang (se Vigtig Note 
herunder). 

Denne omgang vil desuden være lidt 
ujævn. 

Når du laver en fm bs omkring (fm, 3lm, 
fm) fra sidste omgang, skal du indsætte 
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din nål bagfra om stolpen på den første fm og derefter skal nålen indsættes forfra 
omkring stolpen på anden fm og herefter færdiggør du fm bs som sædvanlig. Med 
andre ord, så skal du lave EN fm bs omkring TO stolper. 

Indsæt KF6 ved at lave en stående fm bs omkring stolpen på den første dbstgm i en 
musling i et tilfældigt hjørne fra sidste omgang. (1lm, fm bs omkring næste dbstgm) 4 
gange. Dette er dit første hjørne. 

*2 lm. (Spring næste fm over. Lav en fm bs omkring [Fm, 3lm, fm] fra sidste omgang. 
1lm og spring næste fm over. Fm i de næste 6 m. [Hstgm, lm, hstgm] i næste 1lm-bue. 
Fm i de næste 6 m, den første vil være gemt. 1lm) 11 gange. Spring næste fm over. Lav 
en fm bs omkring sidste [Fm, 3lm, fm] fra sidste omgang. 2 lm og spring sidste fm over. 
(Fm bs omkring næste dbstgm, 1lm ) 4 gange, Fm bs omkring den sidste dbstgm.* 

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

Masketal pr. side:  132 fm, 12 fm bs, 22 hstgm, 33 1lm-buer og 2 2lm-buer (Hjørne-
masker tælles ikke med, men indeholder 5 fm bs og 4 1lm-buer. 

Vigtig Note: 
Før du fortsætter, skal du markere følgende 
m/mlm på HVER side med en MM: 

• Lokalisér den første 2lm-bue efter 
en hjørne-musling og placér en MM i 
den næste 1lm-bue. 

• Spring den næste fm over og placér 
en MM i næste fm. 

• Lokalisér den sidste 2lm-bue før en 
hjørne-musling og placér en MM i 
1lm-buen lige før den. 

• Placér en MM i den næstsidste fm 
før denne 1lm-bue. 
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