
 

 Ⓒ Copyright Scheepjes 2018 

 

Vecka 12:  Kant del 6 

Översatt till svenska av Ulrika Larsson, Camilla Fredriksson, Agnetha Magnusson och Åza Karlsson. 

  



 

 Ⓒ Copyright Scheepjes 2018 

Kantvarv 22 (CC6)  

Anslut CC6 med en stående fm i valfri (markerad) 

hörn1-lmb. Ta bort MM. (2 lm, fm) i samma 1-

lmb. Detta är ditt första hörn.  

*Hoppa över första (gömda) m. Fm i nästa 15 m. 

(Gör en hst i nästa 1-lmb på Kantvarv 18 och 

hoppa över nästa 1-lmb på Kantvarv 21. Fm i 

nästa 11 m) 10 gånger. Gör en hst i nästa 1-lmb på 

Kantvarv 18 och hoppa över nästa 1-lmb på 

Kantvarv 21. Fm i sista 15 m. (fm, 2 lm, fm) i nästa 

hörn1-lmb. Ta bort MM.* 

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:  142 fm och 11 hst – inte inkluderat 2-lmb i hörnet 

Notera 

Om maskorna på Kantvarv 17, till höger, ser lite puffiga ut (vänster om du är vänsterhänt) efter 

du gjort halvstolparna i Kantvarv 18, så tryck nedre delen av varje hst till höger (vänster om du 

är vänsterhänt) så att de ligger mer i mitten av 1-lmb.  

Kantvarv 23 (CC5) 

Anslut CC5 med en stående hst i valfri hörn2-lmb. (1 lm, hst) i samma 2-lmb. Detta är ditt första 

hörn. 

*Hst i alla 153 m varvet ut. Missa inte den första (gömda) m. (Hst, 1 lm, hst) i nästa hörn2-lmb.*  

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

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

Maskantal per sida:  155 hst – inte inkluderat 1-lmb i hörnet 

Kantvarv 24 (CC1)  

Anslut CC1 med en stående hst i valfri hörn1-lmb. (1 lm, hst) i samma 1-lmb. Detta är ditt första 

hörn. 

*RBhst i alla 155 m varvet ut. (Hst, 1 lm, hst) i nästa hörn1-lmb.*  

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

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

Maskantal per sida:  157 m (2 hst och 155 RBhst – inte inkluderat 1-lmb i hörnet 
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Kantvarv 25 (MC) 

Anslut MC med en stående hst i valfri hörn1-lmb. (1 lm, hst) i samma 1-lmb. Detta är ditt första 

hörn. 

*RBhst i alla 157 m varvet ut. (Hst, 1 lm, hst) i nästa hörn1-lmb.*  

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

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

Maskantal per sida:  159 m (2 hst och 157 RBhst – inte inkluderat 1-lmb i hörnet 

Sätta fast knapp och märke 

När din filt är färdig, kan du sy fast din knapp och märke på den.  

Placera knappen över cirkeln i mitten av filten. Den cirkel som har formats när du har satt ihop 

diamanterna med varandra. Använd MC garn och en stoppnål, och sy fast knappen på denna 

mittcirkel.  

 

Placera ditt märke på Banksia Border nära ett hörn. Sy fast det på din filt med efterstygn.  

 


