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1  Floralia Del Syv (Danish)  
 

Fuld Instruktionsvideo af Helen Shrimpton – Crystals and Crochet   
 
Vigtigt: Hav maskemarkører i bagerste maskeled af 2. og 3. stgm i hvert hjørne. 
 
Omg 60 
I denne omg arbejdes udelukkende i forreste maskeled. Brug en 4,5 
mm hæklenål hvis kædemaskerne er for stramme og trækker skævt.  
Begynd i FML i 3. stgm i valgfrit hjørne (2. markerede maske).  
*FML-km i hver m hele tæppet rundt*. Saml. Klip garnet.  
Total = 172 FML-km 
 
 
 
Omg 61 
I denne omg arbejdes i de ledige bagerste maskeled bag km lavet i 
sidste omg. Brug igen en 4,0 mm hæklenål. 
Start i 2. BML i valgfrit hjørne (første maskemarkør). 
*BML-fm (første maskemarkør), 3 lm, BML-fm i næste m (anden 
maskemarkør) - der er lavet et hjørne. BML-fm i hver m til næste 
maskemarkør*. Gentag 4 gange. Saml.  
Total = 172 BML-fm, 2 lm3-buer på hver side  
 
Sæt en maskemarkør i 1. hjørne-fm. Det er let at blive revet med og 
fortsætte rundt og rundt og glemme at samle i slutningen af hver omg.  
 
Omg 62 
Km ind i lm2-bue, 1 lm, *(fm, 3 lm, fm) i hjørnet, 2 lm, spring over 2 
m (fm i næste m, 2 lm, spring over 1 m) x 85*. Gentag til næste 
hjørne. Saml.  
Note: Spring kun over 2 m i begyndelsen af hver gentagelse.  
Total = 86 lm2-buer, 87 fm, 2 lm3-buer 
 
Omg 63 
Arbejd kun i luftmaskebuerne.  
Km ind i hjørne-lm3-buen, 1 lm. *(fm, 3 lm, fm) i hjørnet, (2 lm, fm i lm2-buen) indtil næste 
hjørne* 4 gange. Saml.  
Total 87 lm2-buer, 88 fm, 2 lm3-buer på hver side 
 
Gentag omg. 63. 
 
Omg 64 Total 88 lm2-buer, 89 fm på hver side, 4 hjørne-lm3-buer 
Omg 65 Total 89 lm2-buer, 90 fm på hver side, 4 hjørne-lm3-buer 
Omg 66 Total 90 lm2-buer, 91 fm på hver side, 4 hjørne-lm3-buer 
Omg 67 Total 91 lm2-buer, 92 fm på hver side, 4 hjørne-lm3-buer 

https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw
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Omg 68 Total 92 lm2-buer, 93 fm på hver side, 4 hjørne-lm3-buer 
Omg 69 Total 93 lm2-buer, 94 fm på hver side, 4 hjørne-lm3-buer 
Omg 70 Total 94 lm2-buer, 95 fm på hver side, 4 hjørne-lm3-buer 
Omg 71 Total 95 lm2-buer, 96 fm på hver side, 4 hjørne-lm3-buer 
Omg 72 Total 96 lm2-buer, 97 fm på hver side, 4 hjørne-lm3-buer 
Omg 73 Total 97 lm2-buer, 98 fm på hver side, 4 hjørne-lm3-buer 
Omg 74 Total 98 lm2-buer, 99 fm på hver side, 4 hjørne-lm3-buer 
Omg 75 Total 99 lm2-buer, 100 fm på hver side, 4 hjørne-lm3-buer 
Omg 76 Total 100 lm2-buer, 101 fm på hver side, 4 hjørne-lm3-buer 
Omg 77 Total 101 lm2-buer, 102 fm på hver side, 4 hjørne-lm3-buer 
Omg 78 Total 102 lm2-buer, 103 fm på hver side, 4 hjørne-lm3-buer 
Omg 79  Total 103 lm2-buer, 104 fm på hver side, 4 hjørne-lm3-buer 
 
Omg 80 
Lav km ind i lm3-hjørne-buen. Lav 1 lm.  
*2 hstgm i hjørne-bue, hstgm i hver m og 2 lm i næste hjørne* 4 gange, saml.  
Total = 209 hstgm på hver side   
 
 
 

          
 
 
Klip ikke garnet.  
 
Slut på del syv.  


