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Vecka 10:  Kant del 4 

Översatt till svenska av Ulrika Larsson, Camilla Fredriksson, Agnetha Magnusson och Åza Karlsson. 
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Kantvarv 14 (MC)  

Sm in i nästa 1-lmb. 4 lm (räknas som st + 1-lmb), 

st i samma 1-lmb. Detta är ditt första hörn. 

*St i nästa m. (Gör 3 st i nästa 2-lmb. St i nästa 1-

lmb, 1 lm, st i nästa 1-lmb) 22 gånger. Gör 3 st i 

den sista 2-lmb. St i sista m (St, 1lm, st) 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 tredje lm i 4-lmkedjan. 

Maskantal per sida:  117 st och 22 1-lmb, (inte 

medräknat hörn1-lmb) 

Kantvarv 15 (MC) 

Sm in i nästa 1-lmb. 3 lm (räknas som hst + 1-lmb), hst i samma 1-lmb. Detta är ditt första hörn.  

*Hoppa över den första (gömda) m. (Hst i nästa 5 m, hst i nästa 1-lmb) 22 gånger. Hst i de sista 6 

m. (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 andra lm i 3-lmkedjan. Klipp av garnet och fäst ändarna.  

Maskantal per sida:  140 hst (inte medräknat hörn1-lmb) 

Kantvarv 16 (CC4) 

5-st grupperna på detta varv ska hamna i den hst på Varv 15 som har hamnat i den sista st i en 

3-st grupp på varv 14. 

Anslut CC4 med en stående fm i valfri 1-lmb. (2 lm, fm) i samma hörn1-lmb. Detta är ditt första 

hörn. 

*Hoppa över den första (gömda) m. (Fm i nästa 7 m. Hoppa över nästa 2 m, gör 5 st i nästa m, 

hoppa över nästa 2 m) 11 gånger. Fm i de sista 7 m, (Fm, 2 lm, fm) 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 fm. Klipp av garnet och fäst ändarna. 

Maskantal per sida:  86 fm och 55 st (inte medräknat hörn2-lmb) 
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Kantvarv 17 (CC2) 

Anslut CC2 med en stående dst i valfri hörn2-lmb. (1 lm, dst) 4 gånger i samma hörn2-lmb. Denna 

snäcka är ditt första hörn.  

*Hoppa över de första 3 m, den första kommer att vara gömd. (Fm i nästa m. [Fm, 3 lm, fm] i nästa 

m. Fm i nästa m. Hoppa över nästa 2 m, som ska vara de sista 2 fm före nästa 5-st grupp. [Gör 2 st 

i nästa m] två gånger.  [2 dst, 1 lm, 2 dst] i nästa m.  [Gör 2 st i nästa m] två gånger. Hoppa över 

nästa 2 m) 11 gånger.  

Fm i nästa m. [Fm, 3 lm, fm] i nästa m. Fm i nästa m. Hoppa över de sista 3 m. (Dst, 1 lm) 4 gånger i 

nästa hörn2-lmb. Dst i samma lmb för att göra Snäckan komplett.* 

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

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

Maskantal per sida:  48 fm 88 st, 44 dst, 11 1-lmb och 12 3-lmb (inte medräknat Snäckorna i 

hörnen som består av 5 dst och 4 1-lmb) 

Kantvarv 18 (CC6) 

Du kommer att markera 24 maskor med en MM på det här varvet (se Viktiga Noteringar nedan). 

Detta varv kommer även att våga sig lite grann.  

När du gör en RBfm runt (fm, 3 lm, fm) på föregående varv, så sätt virknålen från baksidan till 

framsidan runt basen på den första fm, sätt sedan virknålen från framsidan till baksidan runt 

basen på den andra fm och gör en RBfm som vanligt. Med andra ord så gör du EN RBfm runt 

TVÅ baser.  

Anslut CC6 med en stående RBfm runt benet på 

den första dst på valfri Hörnsnäcka på föregående 

varv. (1 lm, RBfm runt nästa dst) 4 gånger. Detta 

är ditt första hörn. 

*2 lm. (Hoppa över nästa fm. Gör en RBfm runt 

[fm, 3 lm, fm] på föregående varv. 1 lm och hoppa 

över nästa fm. Fm i nästa 6 m. [hst, 1 lm, hst] i 

nästa 1-lmb. Fm i nästa 6 m, den första kommer 

att vara gömd. 1 lm) 11 gånger. Hoppa över nästa 

fm. Gör en RBfm runt den sista [fm, 3 lm, fm] på 

föregående varv. 2 lm och hoppa över den sista 

fm. (RBfm runt nästa dst, 1 lm) 4 gånger. RBfm 

runt den sista dst.* 

Upprepa från * till * ytterligare 5 gånger, uteslut 

det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut varvet med en sm i den första RBfm. Klipp av garnet 

och fäst ändarna. 

Maskantal per sida:  132 fm, 12 RBfm, 22 hst, 33 1-lmb, och 2 2-lmb (inte medräknat 

hörnmaskorna, som består av 5 RBfm och 4 1-lmb) 
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Viktiga noteringar 

Innan du fortsätter, markera följande m/lmb på VARJE sida med en MM: 

• Lokalisera den första 2-lmb efter en Hörnsnäcka och sätt en MM i nästa 1-lmb. 

• Hoppa över nästa fm och sätt en MM i nästa fm. 

• Lokalisera den sista 2-lmb innan en Hörnsnäcka och sätt en MM i 1-lmb direkt före den.  

• Sätt en MM i den näst sista fm före denna 1-lmb. 

 


