Uge 11: Kant del 5
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Forklaring af masker
Hvis du har brug for hjælp med maskerne eller teknikkerne, kan du finde en billedvejledning her: http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntucal-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=Se9Eac7bYoY
Venstrehånds video: https://www.youtube.com/watch?v=MMvxbSx-Fg8
Før vi fortsætter med kanten, skal vi
lave en blomst i hvert hjørne. Blomsterne består af to rækker (Hjørneblomst række 1 og 2). Dobbletjekt
placeringen af dine maskemarkører før
du starter!

Hjørne-blomst række 1 (KF3)
Før du starter, skal du identificere de 4
1lm-buer i hver hjørne-musling fra Kant
omgang 17. Bortset fra den første og
sidste samlende maske, skal du kun arbejde i disse 1lm-buer. Ignorér alle andre masker og 2lm-buer.
*Indsæt KF3 ved at lave en km i den
markerede 1lm-bue fra Kant omgang 18 før
en hjørne-musling. Fjern denne MM. 1lm. (2-stgm boble, 2lm) to gange i hver af de
første 3 1lm-buer i muslingen fra omgang 17, arbejd OVER 1lm-buerne fra omgang 18.
(2-stgm boble, 2lm, 2-stgm boble) i sidste 1lm-bue på muslingen fra omgang 17, arbejd
igen OVER 1lm-buerne fra omgang 18. 1lm og afslut ved at lave en km i den markerede
1lm-bue efter muslingen. Fjern denne MM. Hæft og sy enderne ind.*
Gentag fra * til * indtil du har arbejdet i hver hjørne-musling.
Masketal pr. hjørne-blomst: 8 2-stgm bobler, 2 1lm-buer og 7 2lm-buer – Km tælles
ikke med.

Hjørne-blomst række 2 (KF4)
Med undtagelse af første og sidste samlende maske, skal du KUN arbejde i 2lmbuerne af Hjørne-blomst række 1. Ignorér alle andre masker og 1lm-buer.
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*Identificér den markerede fm fra Kant omgang 18 før en hjørne-musling. Indsæt KF4
ved at lave en stående fm bs omkring denne fm. Fjern ikke denne MM! 1lm. (3-stgm
boble, 3lm) i hver af de næste 6 2lm-buer. 3-stgm boble i den sidste 2lm-bue. 1lm og
afslut ved at lave en fm bs omkring den næste markerede fm fra sidste omgang. Fjern
denne MM og placér den i den næste fm fra Kant omgang 18! Hæft og sy enderne ind.*
Gentag fra * til * indtil du har en blomst i hvert hjørne.
Masketal pr. hjørne-blomst: 2 fm bs, 7 3-stgm bobler, 2 1lm-buer og 6 3lm-buer – Km
tælles ikke med.
Vi fortsætter nu med kanten.

Kant omgang 19 (PF)
Indsæt PF ved at lave en stående fm fs omkring den sidste boble fra en Hjørne-blomst
række 2.
*Lav 3 stgm i den markerede fm fra Kant omgang 18, lige efter den fm, der indeholder
fm bs fra Hjørne-blomst række 2. Fjern MM og placér den i den første stgm af den
gruppe af 3 stgm, du lige har lavet. Hstgm i næste m, dette bør være den 4. m før den
næste 1lm-bue. 4lm. Spring de næste 3 m, næste 1lm-bue og de næste 3 m over (den
første er gemt her og ved hver gentagelse).
(Hstgm i næste m, dette bør være den 4. m efter 1lm-buen. Lav 2 stgm i den næste m,
lav en klyngemaske over de næste 2 m og den næste 1lm-bue. Spring den næste m over,
dette bør være fm bs. Lav en klyngemaske over næste 1lm-bue og de næste 2 m. Lav 2
stgm i næste m, hstgm i næste m. 4 lm, spring de næste 6 m og 1lm-buen over) 10
gange.
Hstgm i næste m, som bør være 4. m efter 1lm-buen. Stgm i næste m. Lav 2 stgm i
næste m, denne bør indeholde MM og fm bs fra Hjørne-blomst række 2. Fjern MM.
(Fm fs omkring den næste boble fra Blomst række 2, 3lm) 6 gange. Fm fs omkring den
sidste boble fra Blomst række 2. Dette vil blive dit hjørne.*
Gentag fra * til * 5 gange, udelad sidste fm fs ved sidste gentagelse. Saml med km i
første fm fs.
Masketal pr. side: 22 hstgm, 46 stgm, 20 klynger og 11 4lm-buer – Hjørnerne, som indeholder 7 fm fs og 6 3lm-buer, tælles ikke med.

Kant omgang 20 (PF)
Når du laver fm bs i Hjørne-blomst række 1 er det lettere, hvis du vender arbejdet
mod dig, så du kan se, hvad du laver.
Km i næste m, som bør indeholde en MM. Fjern MM. 1lm, fm i samme m. Fm i de næste
3 m.
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*(Lav 4 fm i næste 4lm-bue. Spring næste m over, denne vil alligevel være gemt. Hstgm
i de næste 2 m. Stgm i næste m, som bør være den første klynge. Lav 2 stgm i næste m,
stgm i næste m. Hstgm i de næste 2 m) 10 gange. Lav 4 fm i den sidste 4lm-bue. Fm i de
næste 4 m, den første vil være gemt.
4lm. (Fm bs, 1lm) omkring hver af de første 7 2-stgm bobler fra Hjørne-blomst række 1.
Fm bs omkring den sidste 2-stgm boble fra Hjørne-blomst række 1. 4lm. Spring alle
hjørnemaskerne og lm-buer fra sidste omgang over (de er highlightet ovenfor), fm i de
første 4 m på den næste side, den første vil indeholde en MM. Fjern MM.*
Gentag fra * til * 5 gange til, undlad de sidste 4 fm ved sidste gentagelse. Saml med km i
første fm. Hæft og sy enderne ind.
Masketal pr. side: 52 fm, 40 hstgm, 40 stgm og 2 4lm-buer – Hjørnerne, som indeholder
8 fm bs og 7 1lm-buer, tælles ikke med.

Kant omgang 21 (PF)
Identificér de 6 3lm-buer fra Hjørne-blomst række 2 (i et tilfældigt hjørne). Indsæt garnet ved at lave en stående fm i den 3. 3lm-bue, arbejd over 3lm-buen fra Kant omgang
19. (Hstgm, stgm) i samme 3lm-bue, fortsæt med at arbejde over 3lm-buen fra Kant
omgang 19. 1 lm. Markér denne 1lm-bue med en M, så du kan identificere den
senere. (Stgm, hstgm, fm) i den næste 3lm-bue, arbejd over 3lm-buen fra omgang 19.
Dette er dit første hjørne.
*(Lav 3 fm i den næste 3lm-bue fra Hjørne-blomst række 2, arbejd over 3lm-buen fra
Kant omgang 19) 2 gange. Stgm i sidste 1lm-bue fra Hjørne-blomst række 2, arbejd
OVER Kant omgang 19. Fm i de næste 6 m fra Kant omgang 20. Den sidste m bør falde i
den 2. fm der er lavet i 4lm-buen. 1lm, spring næste m over.
(Fm i de næste 11 m. Den sidste m bør falde i den 2. fm lavet i 4lm-buen. 1lm, spring
næste m over) 10 gange.
Fm i de næste 5 m. Stgm i den første 1lm-bue fra Hjørne-blomst række 2, arbejd OVER
Kant omgang 19. (Lav 3 fm i den næste 3lm-bue fra Hjørne-blomst række 2, arbejd over
3lm-buen fra omgang 19) 2 gange. (Fm, hstgm, stgm) i den næste 3lm-bue fra Hjørneblomst række 2, arbejd over 3lm-buen fra omgang 19. 1lm. Markér denne 1lm-bue med
en MM, så du kan identificere den senere. (Stgm, hstgm, fm) i den næste 3lm-bue fra
Hjørne-blomst række 2, arbejd over 3lm-buen fra omgang 19.*
Gentag fra * til * 5 gange til, undlad det sidste hjørne ved sidste gentagelse. Saml med
en km i første fm. Hæft og sy enderne ind.
Masketal pr. side: 135 fm, 2 hstgm, 4 stgm og 11 1lm-buer – Markerede 1lm-hjørnebuer
tælles ikke med.
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