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Friends Around the World CAL 
Melbourne 

Av Shelley Husband  
US Terms 

  

 

 

Du behöver 

 100 m av 10 ply (worsted weight) garn (110 yards) 

 85 m av 8 ply (light worsted) garn (93 yards) 

 5 mm virknål 

Anteckningar 

Om du byter färg, så föreslår jag att du avslutar varvet med “2 lm, slut med sm” 

eller “3 lm, slut med sm” beroende på vilket varv du är på, och sen byter till ny 

färg med en stående m. Min video som visar hur finns här.  

 Det finns varv för varv-bilder med början på sidan 5 som du kan referera till om 

du behöver. Jag lade dem där för att du ska kunna skriva ut endast det skrivna 

mönstret på sida 2 & 3. 

Om några maskor eller tekniker är nya för dig, kolla in min YouTube channel 

 

 

Förkortningar... 

lm = luftmaska 

https://youtu.be/bR37kfrRJ24
https://www.youtube.com/channel/UCvF2LXTlb2kpQFQXy0sg4NA
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 sm = smygmaska 

 m = maska/maskor 

 st m = start-maska – räknas som en m 

fm = fastmaska : video här 

hst =halvstolpe: video här 

st = stolpe: video här 

dst = dubbelstolpe : video här. 

Mönster 

Börja med en magisk cirkel, eller 4 lm, slut kedjan till en ring med sm i första lm. 

Varv 1 

 4 lm (st m), *lm, dst, lm**, dst, 3 lm, dst*, upprepa från * till * två gånger och från * till ** en gång, dst, lm, 

slut varvet med hst i 4:e lm av st m. 

{3 m & 2 x 1 lmb längs varje sida och 4 x 3 lm-hörn} 

Varv 2 

2 fm över hst på förra varvet, * [fm i nästa m, fm i 1-lmb] 2 gånger, fm i nästa m**, (2 fm, 2 lm, 2 fm) i 3-lmb*, 

upprepa från * till * två gånger och från * till ** en gång, 2 fm i samma utrymme som första m, 1 lm, slut varvet 

med fm i första fm. 

{9 m längs varje sida och 4 x 2 lm-hörn} 

Varv 3 

3 lm (st m), *st i nästa 9 m**, (st, 2 lm, st) i 2-lmb*, upprepa från * till * två gånger och från * till ** en gång, st 

i samma utrymme som första m, 1 lm, slut varvet med fm i 3:e lm av st m. 

{11 m längs varje sida och 4 x 2 lm-hörn} 

Varv 4 

fm över fm på förra varvet, *fm i nästa 11 m**, (fm, 2 lm, fm) i 2-lmb*, upprepa från * till * två gånger och från 

* till ** en gång, fm i samma utrymme som första m, 1 lm, slut varvet med fm i första fm. 

{13 m längs varje sida och 4 x 2 lm-hörn} 

Varv 5 

4 lm (st m), *[lm, hoppa över 1 m, dst i nästa m] 6 gånger, lm, hoppa över 1 m**, (dst, 3 lm, dst) i 2-lmb*, 

upprepa från * till * två gånger och från * till ** en gång, dst i samma utrymme som första m, lm, slut varvet 

med hst i 4:e lm på st m. 

{8 m & 7 x 1-lmb längs varje sida och 4 x 3 lm-hörn} 

https://youtu.be/eG_mpXY6wFk
https://youtu.be/NxnfyohKvyM
https://youtu.be/417dyA0fdyg
https://youtu.be/417dyA0fdyg
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Varv 6 

2 fm över hst på förra varvet, *[fm i nästa m, fm i 1-lmb] 7 gånger**,(2 fm, 2 lm, 2 fm) i 3-lmb*, upprepa från * 

till * två gånger och från * till ** en gång, 2 fm i samma utrymme som första m, lm, slut varvet med fm i första 

fm. 

{19 m längs varje sida och 4 x 2 lm-hörn } 

Varv 7 

3 lm (st m), *st i nästa 19 m,**, (st, 2 lm, st) i 2-lmb*, upprepa från * till * två gånger och från * till ** en gång, st i 

samma utrymme som första m, lm, slut varvet med fm i 3:e lm av st m. 

{21 m längs varje sida och 4 x 2 lm-hörn} 

Varv 8 

Fm över fm på förra varvet , *fm i nästa 21 m**, (fm, 2 lm, fm) i 2-lmb*, upprepa från * till * två ggr och från * 

till ** en gång, fm i samma utrymme som första m, lm, slut varvet med fm i första fm. 

{23 m längs varje sida och 4 x 2 lm-hörn} 

Varv 9 

4 lm (st m), *[lm, hoppa över 1 m, dst i nästa m] 11 gånger, lm, hoppa över 1 m**, (dst, 3 lm, dst) i 2-lmb*, 

upprepa från * till * två gånger och från * till ** en gång, dst i samma utrymme som första m, lm, slut varvet 

med hst i 4:e lm på första m. 

{13 m & 12 x 1-lmb längs varje sida och 4 x 3 lm-hörn} 

Varv 10 

2 fm över hst på förra varvet, *[fm i nästa m, fm i 1-lmb] 12 gånger, fm i nästa m**, (2 fm, 2 lm, 2 fm) i 3-lmb*, 

upprepa från * till * två gånger och från * till ** en gång, 2 fm i samma utrymme som första m, lm, slut varvet 

med fm i första fm. 

{29 m längs varje sida och 4 x 2 lm-hörn} 

Varv 11 

3 lm (st m), * st i nästa 29m**, (st, 2 lm, st) i 2-lmb*, upprepa från * till * två gånger och från * till ** en gång, 

st i samma utrymme som första m, lm, slut varvet med fm i 3:e lm på första m. 

{31 m längs varje sida och 4 x 2 lm-hörn} 

Varv 12 

Fm över fm på förra varvet, *fm i nästa 31 m**, (fm, 2 lm, fm) i 2-lmb, upprepa från * till * två gånger och från 

* till ** en gång, fm i samma utrymme som första m, lm, slut varvet med fm i första fm. 

{33 m längs varje sida och 4 x 2 lm-hörn} 

Varv 13 

Fm över fm på förra varvet, *fm i nästa 33 m**, (fm, 2 lm, fm) i 2-lmb, upprepa från * till * två gånger och från 

* till ** en gång, fm i samma utrymme som första m, lm, slut varvet med fm i första fm. 

 {35 m längs varje sida och 4 x 2 lm-hörn} 

Varv 14 

Fm över fm på förra varvet, *fm i nästa 35 m**, (fm, 2 lm, fm) i 2-lmb, upprepa från * till * två gånger och från 

* till ** en gång, fm i samma utrymme som första m, lm, slut varvet med fm i första fm. 
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  {37 m längs varje sida och 4 x 2 lm-hörn} 

Varv15 

Fm över fm på förra varvet, *fm i nästa 37 m**, (fm, 2 lm, fm) i 2-lmb, upprepa från * till * två gånger och från 

* till ** en gång, fm i samma utrymme som första m, lm, slut varvet med sm i första fm. 

  {39 m längs varje sida och 4 x 2 lm-hörn} 

 

 

 

Varv för varv-bilder 

Varv 1 Varv 2 
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Varv 3 Varv 4 

  

Varv 5 Varv 6 

  

Varv 7 
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Varv 8 

 

Varv 9 

 

Varv 10 

 

Varv 11 

 

Varv 12 

 

Varv 13 
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Varv 14 

 

Varv 15 
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Och det var det – du är färdig.  

 

 

För mer information om Friends Around the World CAL, besök Friends Around the World CAL Event Page 

eller CAL -Crochet Along Group på Facebook. 

För att hålla dig ajour med vad jag håller på med i virk-väg, kan du prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer 

varje månad; http://spincushions.com/sign-up-for-my-newsletters  

För mer virk-skoj, besök http://spincushions.com/.  Om du behöver kontakta mig av nån orsak, gör gärna det via 

epost: shelley@spincushions.com.  Mycket nöje! 

Mönstret får inte reproduceras eller säljas. Du får sälja alster gjorda efter det här mönstret om du länkar tillbaka 

till mig som designer. ”Mönster av Shelley Husband eller Spincushions” räcker bra. Tack. 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1526445664325311/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
http://spincushions.com/
http://spincushions.com/
mailto:shelley@spincushions.com

