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Detta mönster är speciellt designad för 2018 års CAL – Crochet A Long; ”Friends Around the World”.  
Det får inte kopieras, distribueras eller säljas utan designerns tillstånd. 

 

 
 

Materiallista:	
	
Mediumtjockt (4) garn (Jag använde Lion Brand Vanna’s Choice) 
Virknål 5 mm  
Stickmarkörer 
Stoppnål 
 
Färdig	storlek:   30,5 cm i kvadrat 
 
Förkortningar:			
	
sm - smygmaska 
lm – luftmaska 
lmb – luftmaskbåge 
fm - fast maska 
hst - halvstolpe 
st - stolpe 
dst – dubbelstolpe 
hö – hoppa över 



Specialmaskor	
	
3st‐kluster	–	3stolpskluster: (omslag, stick in virknålen i indikerad maska, omslag och dra upp en ögla, 
omslag och dra igenom 2 öglor) tre gånger; omslag, dra igenom alla öglor på virknålen.  
 
Start	3st‐kluster	‐	start	3stolpskluster:  2 lm, (omslag och stick in virknålen i indikerad maska, 
omslag och dra upp en ögla, omslag och dra igenom 2 öglor) två gånger; omslag, dra igenom alla 
öglor på virknålen. 

Stående	fast	maska:  Gör en löpögla på virknålen och stick in virknålen i indikerad maska, omslag och 
dra igenom öglan, omslag och dra igenom två öglor. 

Stående	stolpe:  Gör en löpögla på virknålen, omslag och stick in virknålen i indikerad maska, omslag och 
dra igenom en ögla, omslag och dra igenom två öglor, omslag och dra igenom två öglor.  
 
Blombladsmaska:  3 lm, hst i andra lm, sm i tredje lm 
 

TIPS!	

Mönstret	gör	sig	bäst	om:	

Varv	1	till	och	med	5	virkas	i	en	färg	och	varv	6	virkas	i	en	avstickande	färg	

Varv	8	och	9	virkas	i	avstickande	färger	

Varv	12	och	13	virkas	i	avstickande	färger	

Varv	15	och	16	virkas	i	avstickande	färger	

Ifall	du	använder	dig	av	många	färger	så	rekommenderas	du	att	börja	ett	varv	antingen	med	

en	stående	fm	eller	stående	st	istället	för	lm.	

1	lm	räknas	inte	som	en	maska	genom	hela	mönstret	och	den	första	maskan	efter	en	
startande	1	lm	arbetas	in	i	samma	m	som	1	lm.		
	
3	lm	i	början	av	ett	varv	räknas	som	en	st	genom	hela	mönstret	och	nästa	maska	virkas	i	
förra	varvets	nästa	maska,	om	inte	annat	anges.			
		

5	lm	i	början	av	ett	varv	räknas	som	en	st	och	2	lm	genom	hela	mönstret.	Nästa	maska	virkas	

i	förra	varvets	nästa	maska,	om	inte	annat	anges.		

 
 
 
 
 
 



Börja med en Magisk	ring		
 
Varv	1:  1 lm, 8 fm, slut med en sm i första fm, dra i änden för att stänga den magiska ringen. (8 fm) 
	
Varv	2: *blombladsmaska, hö nästa m, sm i främre maskbågen på nästa m från varv 1 (ett blomblad 
klart)* 4 gånger, slut med en sm i första lm på första blombladet (4 blomblad) 
	
Varv	3:  *blombladsmaska, sm i bakre maskbågen på nästa m från varv 1 (ett blomblad klart)* 8 gånger, 
slut med en sm i första lm på första blombladet. (8 blomblad) 
 
Varv	4: *2 lm, sm i bakre maskbågen på sm mellan blombladen från varv 3* 8 gånger, slut med en sm i 
basen på de 2 lm. (8 sm, 8 2-lmb) 

 
Varv	5:  Sm till 2-lmb, 3 lm, 3 st i samma 2-lmb, *1 lm, 4 st i nästa 2-lmb* 7 gånger, 1 lm, slut med en sm i 
toppen av de 3 lm. Klipp av garnet om du ska byta färg, fäst änden. (32 st, 8 1-lmb) 
 
Varv	6: Om du bytt färg; börja i första st på valfri 4st-grupp. Om inte, fortsätt med samma färg enligt 
följande: 1 lm, 4 fm, *arbeta på framsidan av ditt arbete, dst i sm på varv 4, 4 fm* 7 gånger, dst i sm på 
varv 4, slut med en sm i första fm. Klipp av garnet om du ska byta färg, fäst änden. (32 fm, 8 dst) 
 
Varv	7: Om du bytt färg; börja i första fm av valfri 4 fm. Om inte, fortsätt med samma färg enligt följande: 
Start 3st-kluster, *2 lm, hö nästa m, 3st-kluster* 19 gånger, 2 lm, hö nästa m, slut med en sm i toppen av 
start 3st-kluster. Klipp av garnet om du ska byta färg, fäst änden. (20 3st-kluster, 20 2-lmb) Sätt en 
maskmarkör i varje 3st-kluster (4 stycken) som har virkats i en dst på varv 6.  
 
Varv	8: Om du bytt färg; börja i valfri 2-lmb. Om inte, sm i 2-lmb, 3 lm, 2 st i samma 2-lmb, *3 st i nästa 2-
lmb* 19 gånger, slut med en sm i toppen av 3 lm. Fäst tråden oavsett om du ska byta färg eller inte. (60 
st) 
 
Varv	9: Börja i den första st i en 3st-grupp före markerad maska. 1 lm, *3 fm, arbeta på framsidan av ditt 
arbete, dst i 3st-kluster, flytta stickmarkören upp till denna maska om den var markerad i förra varvet* 
20 gånger, slut med en sm i första fm.  (60 fm, 20 dst) 
 
Nu ska vi göra en kvadrat av arbetet med 4 sidor.  
 

TIPS!	
	

De	markerade	maskorna	är	hörnmaskorna,	med	19	m	mellan	varje.	
	
Varv	10:		3 lm (räknas som st), 2 dst, *(2 dst, 2 lm, 2 dst) i markerad m, 2 dst, 2 st, 4 hst, 3 fm, 4 hst, 2 st, 2 
dst* 4 gånger förutom st och 2 dst i sista repetitionen, slut med en sm i toppen av 3 lm.  (Per sida: 8 dst, 4 
st, 8 hst, 3 fm, 2-lmb. Total: 32 dst, 16 st, 32 hst, 12 fm, 4 2-lmb)  

 
Varv	11: 1 lm, 5 fm, *(fm, 2 lm, fm) i hörn-lmb, 23 fm* 4 gånger förutom de sista 5 fm i sista repetitionen, 
slut med sm i första fm. Klipp av garnet och fäst änden här, så att alla varv kan börja i samma hörn-lmb, 
vilket underlättar arbetet. (Per sida: 25 fm, 2-lmb.  Total: 100 fm, 4 2-lmb) 

 
	
	
	



Varv	12: Börja i valfri hörn-lmb.  1 lm, *(fm, 2 lm, fm) i hörn-lmb, (1 lm, hö nästa m, fm) 12 gånger, 1 lm, 
hö nästa m* 4 gånger, slut med en sm i första fm. Klipp av garnet om du ska byta färg, fäst änden. (Per 
sida: 14 fm, 13 1-lmb, 2-lmb.  Totalt: 56 fm, 52 1-lmb, 4 2-lmb) 

 
Varv	13: Om du bytt färg, börja i valfri hörn-lmb. Om inte, sm till hörn-lmb. 1 lm, *(fm, 2 lm, fm) i hörn-
lmb, (sm i nästa m, arbeta på framsidan av ditt arbete, st i överhoppad m på varv 11) 13 gånger, sm i 
nästa st* 4 gånger, slut med en sm i första fm. (Per sida: 13 st, 14 sm, 2 fm, 2-lmb. Totalt: 52 st, 56 sm, 8 
fm, 4 2-lmb).  

 
Varv	14: Sm till hörn-lmb.  5 lm, st i samma hörn-lmb, 29 st, *(st, 2 lm, st) i hörn-lmb, 29 st* 3 gånger, slut 
med sm i tredje lm av de inledande 5 lm. Klipp av garnet och fäst änden ifall du byter färg. (Per sida: 31 st, 
2-lmb. Total: 124 st, 4 2-lmb). 
 
Varv	15: Sm till hörn-lmb. 1 lm, *(fm, 2 lm, fm) i hörn-lmb, (1 lm, hö nästa m, fm) 15 gånger, 1 lm, hö 
nästa m)*  4 gånger, slut med en sm i första fm. Klipp av garnet och fäst änden ifall du byter färg. (Per 
sida: 17 fm, 16 1-lmb, 2-lmb.  Total: 68 st, 64 1-lmb, 4 2-lmb). 

 
Varv	16: Om du bytt färg, börja i valfri hörn-lmb. Om inte, sm till hörn-lmb. 1 lm, *(fm, 2 lm, fm) i hörn-
lmb, (sm i nästa m, st i överhoppad m på varv 14) 16 gånger, sm i nästa m* 4 gånger, slut med en sm i 
första fm. (Per sida: 16 st, 17 sm, 2 fm, 2-lmb. Totalt: 64 st, 68 sm, 8 fm, 4 2-lmb).  

 
Varv	17: Sm till hörn-lmb, 5 lm, st i samma hörn-lmb, 35 st *(st, 2 lm, st) i hörn-lmb, 35 st* 3 gånger, slut 
med sm i tredje lm av de inledande 5 lm. (Per sida: 37 st, 2-lmb.  Totalt: 148 st, 4 2-lmb). 

 
Varv	18: Sm till hörn-lmb, 1 lm, *3 hst i hörn-lmb, 37 hst* 4 gånger, slut med en sm i första hst. (Per sida: 
39 hst plus 1 hst som hörnm.  Total: 160 hst). 
 
Klipp av garnet och fäst alla ändar. 
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