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I denna Tips och Tricks filen finns all information om den kommande CAL:en. Här hittar du 
information om vilka maskor som används och en tidslinje för att förebereda dig på vad som händer 

de närmaste veckorna. 

 

Introduktion : 

Hur är denna CAL gjord? Idén till den hade redan funnits en längre tid. Eftersom jag alltid har älskat 
den persiska designen i mattor, rutor och heliga platser, så var det inte direkt någon överraskning att 

detta skulle bli temat en dag. Förutom det så är färgerna som används runt Mellanösterns länder 
ljusa, livliga och fulla av härliga kombinationer som är perfekt till en CAL. I denna CAL kommer du att 
hitta olika avsnitt skapade av olika idéer och mönster. Den kommer att innehålla olika tekniker som 

mosaikvirkning och overlay virkning och du kommer att älska färgskiftningarna. Namnet är faktiskt en 
samling byggd på olika marknader/souks runt Mellanöstern i olika städer. En sak har dom alla 

gemensamt – kryddor i alla färger och sorter finns i vackra högar, på äkta marknadsplatser, fulla av 
ljud och liv! 

 

Tidslinje : 

Varje vecka kommer en del som är gratis att släppas på min blogg, och en betal-PDF kommer att 
laddas upp på Ravelry och Etsy. Varje fredag vid 21:00 (CEST) Europeisk tidzon kommer den nya filen 
att laddas upp så du har hela helgen på dig att virka på den nya delen. Här är en lista på vad du kan 

förvänta dig varje vecka: 

• 20:e Mars  - Vecka 1 – Introduktion och del 1 : Mitten på the Spice Market 
• 27:e Mars  - Vecka 2 – Del 2 : Andra delen av mitten på the Spice Market 
• 3:e April  - Vecka 3 – Del 3 : Sista delen av mitten på the Spice Market 
• 10:e April  - Vecka 4 – Del 4 : Mosaik virkning – Persisk Matta del 1 
• 17:e April  - Vecka 5 – Del 5 : Mosaik virkning – Persisk Matta del 2 
• 24:e April  - Vecka 6 – Del 6 : Glaslyktornas del 
• 1:a Maj  - Vecka 7 – Del 7 : Arabiska hustaks overlay del 
• 8:e Maj  - Vecka 8 – Del 8 : Spetsvirkad del 
• 15:e Maj  - Vecka 9 – Del 9 : Mosaik virkning – oändlighetsband 
• 22:e Maj  - Vecka 10 – Del 10 : Kanten och blockning 

 

Information och hjälp : 

CAL:en kommer att finnas som gratis mönster på min blogg varje vecka. Men det kommer också att 
finnas en betal-PDF tillgänglig i min Ravelry- och Etsy-shop. Eftersom denna CAL inte är sponsrad, så 
tillkommer en liten avgift för PDF mönstret. Det är upp till dig om du vill vara med utan att betala på 
min blogg, eller betala en liten avgift och få PDF filer som du kan ladda ner och spara. Fram till den 

första juni 2020 är det 50% rabatt vid köp av betalda PDF filer. Det här betyder att du kan köpa 
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mönstret på Ravelry för bara $ 2.00 istället för $ 4.00. När du köpt mönstret kommer du att få en ny 
del av mönstret till CAL:en varje vecka. Efter den första juni 2020 är det ingen rabatt längre och då 

gäller ordinarie pris igen. 

Om du inte vill gå med i Ravelry eller helt enkelt inte kan, så kan du även köpa PDF filer på Etsy. Men 
eftersom Etsy är lite annorlunda så kommer jag att ladda upp en ny del varje vecka som kommer att 
kosta $ 0.20. Eftersom där är tio delar i CAL:en så kommer du att betala samma pris som på Ravelry, 
bara uppdelat på de tio veckorna. Samma gäller som på Ravelry, efter första juni kommer varje del 

att kosta $ 0.40. Så småningom kommer alla delar att slås ihop till ett inköp, några månader efter att 
CAL:en avslutats. 

Alla länkar till min blogg, Ravelry och Etsy hittar du i slutet av denna filen. 

På Facebook finns en grupp som är skapad för denna cal, där vi alla kan samlas. Du hittar den här: 

https://www.facebook.com/groups/theguywiththehookscalgroup 

Här delar vi våra framsteg och det är också en grupp att fråga om hjälp i och att hjälpa varandra. På 
min blogg kommer jag att publicera en gratis version av CAL:en varje vecka och naturligtvis kommer 

jag att prata om det så mycket jag kan. Jag kommer inte att svara på frågor som har att göra med 
denna CAL, som skickas som privata meddelanden, email eller via kontaktformulär. Stället att fråga 

på och gå med i är FB-gruppen, så blir det lättare med alla frågor på samma forum. 
 

Maskor som används : 

Maskorna som används i denna CAL är inte de svåraste. Men där är några specialmaskor som 
används. Här är en översikt över vilka maskor som används och detta kommer också att bli din guide 

genom mönsterdelarna de kommande veckorna: 

• SM – smygmaska 
• LM – luftmaska 
• FM – fast maska 
• REL FM FRAM – relief fast maska fram: fm runt angiven maska framifrån 
• REL FM BAK – relief fast maska bak: fm runt angiven maska bakifrån 
• 3FMTILLS – virka tre fm tillsammans över angivna maskor 
• HST – halvstolpe 
• ST – stolpe 
• REL ST BAK – reliefstolpe bak: st runt angiven maska bakifrån 
• REL ST FRAM – reliefstolpe fram: st runt angiven maska framifrån 
• 2 ST TILLS – virka två st tillsammans över angivna maskor 
• DST – dubbelstolpe 
• REL DST FRAM – reliefdubbelstolpe fram: dst runt angiven maska framifrån 
• 2 REL DST FRAM TILLS – virka två dubbelstolpar tillsammans runt de 2 angivna maskorna 

framifrån 
• 3-DST – tredubbel stolpe 
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• REL 3-DST FRAM – relief tredubbelstolpe fram: tredubbel stolpe runt angiven maska 
framifrån 

• POP – popcornmaska som görs med 4 ST och stängs med en LM 
• BMB – bakre maskbåge 
• FMB – främre maskbåge 
• HÖ – hoppa över 
• GR- grupp (som i en 3st-grupp) 
• REP – repetera 
• LMB – luftmaskbåge  
• RS – rätsida 
• ( ) – repeterande del i varvet du arbetar med eller en kommentar för att klargöra något 
• { } – allt mellan dessa ska göras i en maska eller luftmaskbåge 
• [ ]  - totala antalet maskor efter ett varv 
• * - markerar var i varvet en repetition börjar, som görs angivet antal gånger  

Specialmaskor : 

Alla specialmaskor förklaras med foton i de delar där dom används. 

• Picot – 3LM, stick in virknålen i första LM av dom tre och gör en SM genom den 
 

• Korsade stolpar (KORS) – denna maskan görs över 2 maskor. Hoppa över första maskan och 
gör en ST i nästa maska. Gör sen ytterligare en ST i den maskan som hoppades över, se till att 
virka denna bakom den ST som gjordes först, så att den inte hamnar framför. 
 

• Modifierad Korsade stolpar (MOD KORS) –denna maska är också känd som Judith maskan 
men detta är en modifierad version. Maskan görs över 3 maskor. Hoppa över första maskan, 
1ST i nästa 2 maskor, gör sedan 1ST i den överhoppade maskan. Det blir lite som en förlängd 
ST som ligger över de andra 2ST. Se till att den tredje ST görs framför de andra maskorna. Du 
för in virknålen framifrån och bak och drar upp öglan över de 2 ST. 
 

Speciella anmärkningar : 

• Hela CAL-mönstret virkas från rätsidan. Varje vecka kommer jag att börja med att tala om för 
er att ni ska börja på rätsidan för att vara säker på att ni börjar rätt, men hela mönstret virkas 
så. 

• Jag har skrivit mönstret på mitt eget sätt. Maskor som görs i pågående varv står med stora 
bokstäver, maskor som det hänvisas till från tidigare varv står med små bokstäver. 

• I mönstret kommer du att lägga en färg åt sidan flertalet gånger för att användas senare. 
Detta är för att spara garn, men också för att minska antalet trådar att fästa. Ett lätt sätt att 
göra detta på är att dra upp garn till en ögla efter sista maskan och trä igenom ditt 
garnnystan. Dra åt öglan och ditt nystan är fortfarande fäst vid arbetet, men du kan lugnt 
lägga det åt sidan. Du kan se tekniken på bilderna här under. Du kan även sätta en 
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stickmarkör på sista maskan. Om du inte tycker detta är bra, så klipp av garnet och fäst 
tråden efter varje varv. Garnet kommer att räcka även om du väljer detta alternativet. 

 

Foto 1 visar slutet på ett varv med den sista öglan. Dra upp öglan så mycket som behövs för att trä 
igenom nystanet, som foto 2 visar. Trä garnnystanet igenom öglan, som på foto 3. Stäng öglan 

genom att dra tråden så långt som behövs, foto 4. 

• Hela mönstret virkas med samma storlek på virknålen, så blir arbetet konsekvent. Beroende 
på vilket garn och märke du väljer, så måste du alltid gå upp en storlek på virknålen på den 
rekommenderade storleken (titta i materialfilen). 

• De fyra 2-LMB som återkommer i mönstret är alltid de fyra hörnen på filten. Dom står alltid 
angivna i slutet på den totala mängden maskor. 

• Några viktiga regler som används på mosaikvirkningen i denna CAL: alla varv görs på rätsidan 
av arbetet.  
- Alla fm görs i bakre maskbågen förutom de som virkas i 2-lmb hörnen.  
- Alla st virkas i främre maskbågen två varv tidigare. Till exempel, om du ska göra en st på 
varv 4, så gör du denna st i främre maskbågen på maskan rakt nedanför på varv 2. I mönstret 
har jag bara skrivit ....i fmb, det betyder alltid två varv under.  
- Ett enkelt sätt att förenkla det är att du virkar de flesta varven med fmb i samma färgvarv. 
- Mosaikvarven är nedskrivna kortare än de andra. Där det står 5FM i BMB – så betyder det 
att du gör 1FM i bakre maskbågen på nästkommande 5 maskor – alltså inte 5FM i 1 maska. 
 

Svårighetsgrad : 

Fastän mönstret har några delar där baskunskaper i virkning och viss erfarenhet behövs, så tror jag 
att mönstret passar för alla nivåer. Titta bara på vilka maskor som används och du kanske redan vet 
om det är inom din erfarenhet. Men bli inte rädd om det är något du inte känner igen, allt kommer 

att förklaras när varje del släpps. 
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Mått : 

För att vara säker på att ditt arbete får rätt mått så är här ett kort provmönster. Du kan använda färg 
G och H till det. Din lilla åttaspetsiga stjärna blir ungefär 7 cm för lace versionen, ungefär 9 cm för 

fingering versionen och ungefär 11 cm för DK versionen. Om måttet skiljer sig lite är det inga 
problem. Om det skiljer sig mycket så ändra storlek på virknålen. Du är alltid välkommen att 

diskutera detta i FB gruppen med oss. 

Ta den storlek på nål som du behöver till det garn du valt och börja med färg G. 

Gör en magisk ring eller 6lm och slut till en ring med en sm i första lm. 

Varv 1 (RS) : 1LM (räknas inte som en maska), 8FM i ringen. Avsluta med SM i första maskan. [8FM] 

Varv 2 : 5LM (första ST + 2LM ), (1ST i nästa maska, 2LM) 7 gånger. Avsluta med SM i tredje LM. 
[8ST/8 stycken 2-LMB] 

Varv 3 : 4LM (första ST + 1LM), 1POP i nästa 2-lmb, 1LM, (1ST i nästa maska, 1LM, 1POP i nästa 2-
lmb, 1LM) 7 gånger. Avsluta med SM i tredje LM. Klipp av garnet. [8PC/8ST/16 stycken 1-LMB] 

Varv 4 : Börja med färg H i någon st. 1LM (räknas inte som en maska), *1FM i st, {HST-ST-DST} i nästa 
1-lmb, 1LM, hö pop, {DST-ST-HST}  i nästa 1-lmb. Rep från * 7 gånger till. Avsluta med SM i första 
maskan. Klipp av garnet. [8 gr med FM/HST/ST/DST/1LM/DST/ST/HST] 

Varv 5 : Börja med färg G i en 1-lmb. 1LM (räknas inte som en maska), *{1FM-2LM-1FM} i 1-lmb, 1FM 
i nästa 7 maskor. Rep från * 7 gånger till. Avsluta med SM i första maskan. Klipp av garnet. [72FM/8 
stycken 2-LMB] 

Varv 6 : Börja med färg H i en 2-lmb. 1LM (räknas inte som en maska), *{1FM-2LM-1FM} i 2-lmb, 1FM 
i nästa 3 maskor, 3FMTILLS över nästa 3 maskor, 1FM i nästa 3 maskor. Rep från * 7 gånger till. 
Avsluta med SM i första maskan. Klipp av garnet. [64FM/8 stycken 3FMTILLS / 8 stycken 2-LMB] 

Notera att detta färgschema inte är samma som början på mönstret. Så det kommer inte att kunna 
användas som början till CAL:en. 
 

Om : 

Några sista saker som gäller denna CAL. Den är gratis och kommer att förbli gratis och tillhandahålls 
av mig – Mark Roseboom a.k.a. The Guy With the Hook. Inget material eller exempel som använts 

och är gjort till denna CAL är sponsrat. Mycket tid och pengar har investerats för att organisera denna 
CAL, så var snäll och respektera alla villkor i detta mönstret. Upphovsrätten förblir min och det är inte 
tillåtet att dela mönstret eller använda delar av det. Det vore i alla fall snällt att alltid hänvisa till mig 

som mönsterskaparen eller till namnet på CAL:en. Naturligtvis kan jag inte driva denna CAL ensam, så 
ett stort tack till alla som hjälpt mig med den, var och en av dom är nämnda på min blogg och på 

mönstersidorna på Ravelry och Etsy. 
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Och naturligtvis får ni gärna kolla in mina mönstersidor, blogg och sociala medier: 

https://theguywiththehook.wordpress.com 

https://www.instagram.com/theguywiththehook 

https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook 

https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom 

https://www.facebook.com/theguywihthehook 

 

 

 

 

 


