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Friends Around the World CAL 

Sydney 

av Shelley Husband  

 

Du kommer att behöva 

 110 m av 10 ply 

(worsted weight) 

garn(121 yards) 

 100 m av 8 ply (light worsted) 

garn (110 yards) 

 5 mm virknål 

 

Anteckningar  

Om du aldrig har sett bokstäverna ”RF” framför maskor 

förut står det för ”relief framifrån”. Så en RFst är en 

Reliefstolpe framifrån och en RFfm är en Relief fastmaska 

framifrån. RF syftar till hur maskan ska göras. Du gör 

maskan runt maskan och framifrån. Min snabba video där 

jag visar tekniken är här. 

I slutet av mönstret hittar du bilder som visar varje varv, bildhandledningen börjar på sida 5 

om du behöver använda som referens. Jag valde att sätta dom på slutet så att du kan 

skriva ut mönstret endast i text på sida 2, 3 och 4.  

Om några maskor eller tekniker är nya för dig kan du titta på min YouTube kanal. 

 

 

 

https://youtu.be/DgNEyiFwnAI
https://www.youtube.com/channel/UCvF2LXTlb2kpQFQXy0sg4NA
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Förkortningar...

Lm, lmb = Luftmaska, luftmaskbåge 

sm = Smygmaska 

m = maska, maskor 

Fm = Fast maska: video här 

hst = Halvstolpe : video här 

st = stolpe : video här  

hdst = Halv dubbelstolpe : video här. 

dst = dubbelstolpe : video här 

RF = Relief framifrån maska: video 

här 

Hö = Hoppa över 

.

Mönster 

Börja med en magisk cirkel, eller 4 lm som du sluter till en ring med en sm i första lm.  

Varv 1 

3 lm, 2 st, *2 lm, 3 st*, upprepa från * till * 4 gånger, 1 lm, slut varvet med en fm 

överst i den initiala lmkedjan.   

{18 m och 6 x 2-lmb} 

Varv 2 

3 lm, 2 st som görs över fm som slöt föregående varv, *hö 1 m, fm i nästa m, hö 1 m**, 

5 st i 2-lmb*, upprepa från * till * 4 gånger och från * till ** en gång, 2 st i samma 

utrymme som första m, slut varvet med en sm över i initiala lmkedjan.  

{36 m}  

Varv 3 

3 lm, *RFst runt nästa m, RFhst runt nästa m, hö 1 m, RFhst runt nästa m, RFst runt 

nästa m**, (st, 2 lm, st) i nästa m*, upprepa från * till * 4 gånger till och från * till ** 

en gång, st i samma utrymme som första m, 1 lm, slut varvet med en fm överst i den 

initiala lmkedjan.  

{36 m och 6 x 2-lmb } 

Varv 4 

2 fm som görs över fm som slöt föregående varv, *RFfm runt nästa 6 m**, (2 fm, 2 lm, 

2 fm) i 2-lmb* upprepa från * till * 4 gånger och från * till ** en gång, 2 fm i samma 

utrymme som första m, 1 lm, slut varvet med en fm i första fm.  

{60 m och 6 x 2-lmb} 

 

Varv 5 

Se bild på sida 6 för placeringen av st    

https://youtu.be/eG_mpXY6wFk
https://youtu.be/NxnfyohKvyM
https://youtu.be/417dyA0fdyg
https://youtu.be/q4knnOkISo8
https://youtu.be/417dyA0fdyg
https://youtu.be/DgNEyiFwnAI
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Fm som görs över fm som slöt föregående varv, *3 lm, hö 5 m, st mellan sista och nästa 

m, 3 lm, hö 5 m**, fm i 2-lmb*, upprepa från * till * 4 gånger och från * till ** en gång, 

slut varvet med en sm i första fm.  

{12 m och 12 x 3-lmb} 

Varv 6 

3 lm, *4 st i 3-lmb**, st i nästa m*, repetera från * till * 10 gånger och från * till ** en 

gång, slut varvet med en sm överst i initiala lmkedjan.  

{60 m} 

Varv 7 

Fm i samma utrymme som sm, fm i nästa 59 m, slut varvet med en sm i första fm.  

{60 m} 

Varv 8 

Fm i samma utrymme som sm, *3 lm, hö 1 m, st i nästa m, 3 lm. Hö 1 m**, fm i nästa 

m*, upprepa från * till * 13 gånger och från * till ** en gång, slut varvet med en sm i 

första fm.  

{30 m och 30 x 3-lmb} 

Varv 9 

3 lm, *3 lm, hö 3-lmb, fm i nästa m, 3 lm, hö 3-lmb**, st i nästa m*, upprepa från * till 

* 13 gånger och från * till ** en gång, slut varvet med en sm överst i initiala lmkedjan. 

{30 m and 30 x 3-lmb} 

Varv 10 

Fm i samma maska som sm, * 3 fm i 3-lmb**, fm i nästa m*, upprepa från * till * 28 

gånger och från * till ** en gång, slut varvet med en sm i första fm.  

{120 m} 

NOTERA: Vid det här laget kan ditt arbete våga sig – men kommande 2 varv kommer att 

ordna till det.  

Varv 11 

3 lm, st i nästa 119 m, slut varvet med en sm överst i initiala lmkedjan. 

{120 m} 

 

Varv 12 

Fm i samma utrymme som sm, fm i nästa 119 m, slut varvet med en sm i första fm. 

{120 m} 
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Varv 13 

4 lm, dst i samma m som sm, *hdst i nästa 2 m, st i nästa m, 2 lm, hö 2 m, fm i nästa 

19 m, 2 lm, hö 2 m, st i nästa m, hdst i nästa 2 m**, (2 dst, 2 lm, 2 dst) i nästa m* 

upprepa från * till * två gånger och från * till ** en gång, 2 dst i samma m som första 

m, 1 lm, slut varvet med en fm överst i initiala lmkedjan. 

{29 m på vardera sida och 4 x 2-lmb hörn} 

Varv 14 

3 lm, *RFst runt nästa 4 m, RFhst runt nästa m, hö 2-lmb, fm i nästa 19 m, hö 2-lmb, 

RFhst runt nästa m, RFst runt nästa 4 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 en fm överst i initiala lmkedjan.  

{31 m på vardera sida och 4 x 2-lmb hörn} 

Varv 15  

3 lm, *3 x [1 lm, hö 1 m, st i nästa m] 1 lm, hö 1 m, hst i nästa m, 7 x [1 lm, hö 1 m, 

fm i nästa m], 1 lm, hö 1 m, hst i nästa m, 3 x [1 lm, hö 1 m, st i nästa m], 1 lm, hö 1 

m**, (st, 3 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 en hst överst i initiala lmkedjan. 

{17 m & 16 1-lmb på vardera sida och 4 x 3-lmb hörn} 

Varv 16 

2 fm som görs över hst som slöt föregående varv, *16 x [fm i nästa m, fm i 1-lmb], 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 en fm i första fm.  

{37 m på vardera sida och 4 x 2-lmb hörn} 

Varv 17 

Fm över fm som slöt föregående varv, *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 fm, 2 lm, slut varvet med en sm i första fm. Klipp av tråden och fäst ändarna.  

{39 m på vardera sida och 4 x 2-lmb hörn} 
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Varv för varv bilder 

Varv 1 Varv 2 

  

Varv 3 Varv 4 

  

Varv 5  Varv 5, visar vart st placeras         
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Varv 6      Varv 7 

   

Varv 8      Varv 9 

  

Varv 10 
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Varv 11 

 

Varv 12 

 

Varv 13 

  

Varv 14 
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Varv 15 

  

  

Varv 16 
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Det var allt – du är nu färdig.  

 

För mer information kring Friends Around the World CAL, titta in på Friends Around the 

World CAL Event Page eller CAL -Crochet Along Group på Facebook. 

För att hålla dig uppdaterad med vad jag håller på med, sätt upp er på mitt månadsbrev; 

http://spincushions.com/sign-up-for-my-newsletters. För mer roligt att virka, besök 

http://spincushions.com/. Om du behöver nå mig av någon anledning så är du fri att ta 

kontakt med mig via email : shelley@spincushions.com. Ha så roligt! 

Mönstret får inte reproduceras eller säljas vidare. Du får sälja dina alster gjorda utifrån 

detta mönster om nämner mig som designer. ”Mönster av Shelley Husband eller 

Spincushions” funkar bra. Tack på förhand.  

 

 

https://www.facebook.com/events/1526445664325311/
https://www.facebook.com/events/1526445664325311/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
http://spincushions.com/sign-up-for-my-newsletters
http://spincushions.com/
mailto:shelley@spincushions.com

