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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=mX-ugRTa1FI  
Venstrehånds video: https://www.youtube.com/watch?v=ljpVC5CDL8M  
 

Kant omgang 22 (KF6) 
Indsæt KF6 ved at lave en stående fm i en 
(markeret) 1lm-hjørnebue. Fjern MM. 
(2lm, fm) i samme 1lm-bue. Dette er dit 
første hjørne. 

*Spring første (gemte) m over. Fm i de 
næste 15 m. (Lav en hstgm i næste 1lm-
bue fra Kant omgang 18 og spring næste 
1lm-bue fra Kant omgang 21 over. Fm i de 
næste 11 m) 10 gange. Lav en hstgm i 
næste 1lm-bue fra Kant omgang 18 og 
spring 1lm-buen fra Kant omgang 21 over. 
Fm i de sidste 15 m. (Fm, 2lm, fm) i den 
næste 1lm-hjørnebue. Fjern MM.* 

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: 142 fm og 11 hstgm – 2lm-hjørnebuerne tælles ikke med. 

Hvis maskerne fra Kant omgang 17 er lidt puffede i højre side (venstre, hvis du er 
venstrehåndet), når du har lavet hstgm i Kant omgang 18, kan du blot rykke bunden 
af hver hstgm mød højre (venstre, hvis du er venstrehåndet) så de bliver bedre cen-
trerede i 1lm-buen. 

Kant omgang 23 (KF5) 
Indsæt KF5 ved at lave en stående hstgm i en tilfældig 2lm-hjørnebue. (1lm, hstgm) i 
samme 2lm-bue. Dette er dit første hjørne. 

*Hstgm i hver af de 153 m på siden. Glem ikke den første (gemte) m. (Hstgm, 1lm, hst-
gm) i næste 2lm-hjørnebue.* 

Gentag fra * til * 5 gange til, undlad det sidste hjørne ved sidste gentagelse. Saml med 
km i første hstgm. Hæft og sy enderne ind. 
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Masketal pr. side: 155 hstgm– 1lm-hjørnebuerne tælles ikke med. 

Kant omgang 24 (KF1)  
Indsæt KF1 ved at lave en stående hstgm i en 1lm-hjørnebue. (1lm, hstgm) i samme 1lm-
bue. Dette er dit første hjørne. 

*Hstgm bs i hver af de 155 m på siden. (Hstgm, 1lm, hstgm) i næste 1lm-hjørnebue.* 

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

Masketal pr. side: 157 m (2 hstgm og 155 hstgm bs) – 1lm-hjørnebuerne tælles ikke 
med. 

Kant omgang 25 (PF) 
Indsæt PF ved at lave en stående hstgm i en 1lm-hjørnebue. (1lm, hstgm) i samme 1lm-
bue. Dette er dit første hjørne. 

*Hstgm bs i hver af de 157 m på siden. (Hstgm, 1lm, hstgm) i næste 1lm-hjørnebue.* 

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

Masketal pr. side: 159 m (2 hstgm og 157 hstgm bs) – 1lm-hjørnebuerne tælles ikke 
med. 

Tilføj knap og label 
Når dit tæppe er færdigt, kan du sy knappen og label på dit tæppe. 

Placér knappen over den cirkel der er formet i midten af tæppet, hvor diamanterne er 
samlet. Brug PF og en stoppenål til at sy knappen fast i denne cirkel.
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