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Innan vi fortsätter med kanten, ska vi göra en
blomma i vardera hörn. Blommorna görs över
två rader (Hörnblomma Varv 1 och 2). Innan du
börjar, kontrollera än en gång placeringen av
dina maskmarkörer!

Hörnblomma varv 1 (CC3)
Innan du börjar, identifiera de 4 1-lmb i vardera
Hörnsnäcka på Kantvarv 17. Förutom de maskor
som du börjar och slutar med, så kommer du
enbart att arbeta i dessa 1-lmb. Ignorera alla
andra maskor och 2-lmb.
*Anslut CC3 med en sm i markerad 1-lmb före
valfri Hörnsnäcka på Kantvarv 18. Ta bort MM. 1
lm, (2-st Bubbelmaska, 2 lm) två gånger i var och en av de första 3 1-lmb på Snäckan på Varv 17,
arbeta ÖVER 1-lmb på Varv 18. (2-st Bubbelmaska, 2 lm, 2-st Bubbelmaska) i den sista 1-lmb på
Snäckan på Varv 17, återigen arbeta ÖVER 1-lmb på Varv 18. 1 lm och slut varvet med en sm i
markerade 1-lmb efter Snäckan. Ta bort denna MM. Klipp av garnet och fäst ändarna. *
Upprepa från * till * tills du har arbetat i alla Snäckor i hörnen.
Maskantal per Hörnblomma: 8 2-st Bubbelmaska 2 1-lmb, och 7 2-lmb – inte medräknat
smygmaskorna

Hörnblomma Varv 2 (CC4)
Förutom de första och sista anslutningsmaskorna, kommer du ENBART att arbeta i 2-lmb på
Hörnvarv 1. Ignorera alla andra maskor och 1-lmb.
*Identifiera den markerade fm på Kantvarv 18 innan valfri Hörnsnäcka. Anslut CC4 med en
stående RBfm runt denna fm. Ta inte bort denna MM! 1 lm. (3-st Bubbelmaska, 3 lm) i var och en
av de nästa 6 2-lmb. 3-st Bubbel maska i sista 2-lmb. 1 lm och avsluta varvet genom att göra en
RBfm runt nästa markerade fm på föregående varv. Ta bort denna MM och placera den i nästa fm
på Kantvarv 18! Klipp av garnet och fäst ändarna.*
Upprepa från * till * tills du har en blomma i vardera hörn.
Maskantal per Hörnblomma: 2 RBfm, 7 3-st Bubbelmaskor, 2 1-lmb och 6 3-lmb – inte inkluderat
smygmaskorna
Vi kommer nu att fortsätta med kanten.
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Kantvarv 19 (MC)
Anslut MC garn genom att göra en stående RBfm runt valfri sista Bubbelmaska på Blomvarv 2.
* Gör 3 st i den markerade fm på Kantvarv 18, direkt efter den fm som innehåller RBfm på
Hörnblomma varv 2. Ta bort MM och sätt den i den första st på 3-stgruppen du precis gjorde. Hst
i nästa m, som ska vara den fjärde m innan nästa 1-lmb. 4 lm. Hoppa över nästa 3 m, nästa 1-lmb,
och nästa 3 m (den första kommer att vara gömd, här och på alla repetitioner på varvet).
(Hst i nästa m, som ska vara den fjärde m innan nästa 1-lmb. Gör 2 st i nästa m, gör ett Kluster
över nästa 2 m och nästa 1-lmb. Hoppa över nästa m, som ska vara RBfm. Gör ett Kluster över
nästa 1-lmb och nästa 2 m. Gör 2 st i nästa m, hst i nästa m. 4 lm, hoppa över nästa 6 m och 1-lmb)
10 gånger.
Hst i nästa m, som ska vara den fjärde m efter 1-lmb. St i nästa m. Gör 2 st i nästa m, som redan
innehåller MM och RBfm från Hörnblomma varv 2. Ta bort MM. (RFfm runt nästa Bubbelmaska på
Hörnblomma varv 2, 3 lm) 6 gånger. RFfm runt den sista Bubbelmaskan på Hörnblomma varv 2.
Detta skapar ditt hörn.*
Upprepa från * till * ytterligare 5 gånger, uteslut den sista RFfm på den sista repetitionen. Slut
varvet med en sm i den första RFfm.
Maskantal per sida: 22 hst, 46 st, 20 Kluster och 11 4-lmb – inte inkluderat hörnen, som består av
7 RFfm och 6 ch-3-lmb.

Kantvarv 20 (MC)
När du gör RBfm i Blomvarv 1, är det enklar om du vrider arbetet mot dig så du kan se vad du
gör.
Sm i nästa m, som ska innehålla MM. Ta bort MM. 1 lm, fm i samma m. Fm i nästa 3 m.
* (Gör 4 fm i nästa 4-lmb. Hoppa över nästa m, som hur som helst är gömd. Hst i nästa 2 m. St i
nästa m, som ska vara det första Klustret. Gör 2 st i nästa m, st i nästa m. Hst i nästa 2 m) 10
gånger. Gör 4 fm i sista 4-lmb. Fm i nästa 4 m, den första kommer vara gömd.
4 lm. (RBfm, 1lm) runt var och en av de första 7 2-st Bubbelmaskorna på Hörnblomma varv 1.
RBfm runt den sista 2-st Bubbelmaskan på Hörnblomma varv 1. 4 lm. Hoppa då över alla
hörnmaskor och lmb på föregående varv (markerade i grått ovan), fm i de första 4 m på nästa sida,
den första av dessa är markerad med en MM. Ta bort MM.*
Upprepa från * till * ytterligare 5 gånger, uteslut de sista 4 fm på den sista repetitionen. Slut
varvet med en sm i den första fm. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal per sida: 52 fm, 40 hst, 40 st, och 2 4-lmb – inte inkluderat hörnen, som består av 8
RBfm och 7 1-lmb
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Kantvarv 21 (MC)
Identifiera de 6 3-lmb på Hörnblomma varv 2 (i valfritt hörn). Anslut garnet genom att göra en
stående fm i tredje 3-lmb, arbeta över 3-lmb på Kantvarv 19. (Hst, st) i samma 3-lmb, arbeta
fortfarande över 3-lmb på Kantvarv 19. 1 lm. Markera denna 1-lmb med en MM för att senare
kunna identifiera den. (St, hst, fm) i nästa 3-lmb, arbeta över 3-lmb på Kantvarv 19. Detta är ditt
första hörn.
*(Gör 3 fm i nästa 3-lmb på Hörnblomma varv 2, arbeta över 3-lmb på Kantvarv 19) två gånger. St
i sista 1-lmb på Hörnblomma varv 2, arbeta över 3-lmb på Kantvarv 19. Fm i nästa 6 m på Kantvarv
20. Den sista m ska hamna i andra fm som gjorts i 4-lmb. 1 lm, hoppa över nästa m.
(Fm i nästa 11 m. Den sista m ska hamna i andra fm som gjorts i 4-lmb. 1 lm, hoppa över nästa m)
10 gånger.
Fm i nästa 5 m. St i första 1-lmb på Hörnblomma varv 2, arbeta ÖVER Kantvarv 19. (Gör 3 fm i
nästa 3-lmb på Hörnblomma varv 2, arbeta över 3-lmb på Kantvarv 19) två gånger. (fm, hst, st) i
nästa 3-lmb, arbeta över 3-lmb på Kantvarv 19. 1 lm. Markera denna 1-lmb med en MM för att
senare kunna identifiera den. (St, hst, fm) i nästa 3-lmb på Hörnblomma varv 2, arbeta över 3-lmb
på Kantvarv 19.*
Upprepa från * till * ytterligare 5 gånger, uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut
varvet med en sm i den första fm. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal per sida: 135 fm, 2 hst, 4 st, och 11 1-lmb – inte inkluderat (markerade) hörn1-lmb
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