In Bloom CAL - Maskbeskrivningar / S
 titch tutorials
Maskor och förkortningar som används i detta mönster:
Bmb - bakre maskbågen
Fm - fastmaska
Hst - halvstolpe
Hö - hoppa över
Lm - luftmaska
Nä - nästa
Picot *
Popkorn *
Puff *
Rel.fm.fram - relief fastmaska framifrån *
Rel.hst.bak - relief halvstolpe bakifrån *
Rel.st.bak - relief stolpe bakifrån *
Sm - smygmaska
Spec.st - specialstolpe *
St - stolpe
Stående fm - stående fastmaska *

Maskor märkta med * beskrivs ytterligare nedan

Stitches and abbreviations that is used in this pattern:
Bp dc - back post dc *
Bp hdc - back post half double crochet *
Blo - back loop only
Ch - chain
Dc - double crochet
Fp sc - front post single crochet *
Hdc - half double crochet
Picot *
Popcorn *
Puff *
Sc - single crochet
Sl.st - slip stitch
Spec.dc - special double crochet *
Standing sc - standing single crochet *

Stitches marked with * is described below

Picot / picot:
Gör en luftmaska. Därefter en smygmaska genom främre maskbågen och i den främre
vertikala tråden på fastmaskan du nyss gjorde. Se bilder nedan.
Make one chain. Then you make a slip stitch through the front loop and the front vertical loop
in the single crochet just made. See pictures below.

Popkorn / Popcorn:
Gör 4 stolpar i angiven maska. Ta av nålen från öglan och stick in i den första stolpen du
gjorde. Därefter plockar du upp öglan igen och drar igenom. Se bilder nedan.
Make 4 double crochet in the same stitch. Drop the loop from your hook and then insert your
hook in the first double crochet you made. Grab the dropped loop and pull it through the
stitch. See pictures below.

Puff / puff
[omslag, stick ner nålen i angiven maska och dra igenom garnet till en längd som motsvarar
en stolpe] 4 gånger. Omslag, dra nålen genom nålens alla 9 öglor. “stäng” puffen med en lm
(denna lm räknas inte).
Yarn over and insert your hook into the specified stitch. Yarn over again and pull up a long
loop (high as a dc). [Yarn over and insert your hook into the same stitch. Yarn over again
and pull up a long loop] 3 times. Yarn over and pull through all 9 loops on your hook. 1 ch to
close the puff (this ch does not count).

Relief fastmaska framifrån / front post single crochet
Stick in nålen framifrån runt maskan på föregående varv, från höger till vänster, omslag och
fullborda maskan som en vanlig fastmaska.
Insert your hook from the front around given stitch, yarn over and finish your single crochet
as usual.

Relief halvstolpe bakifrån / back post half double crochet
Omslag, stick in nålen bakifrån runt maskan på föregående varv, från höger till vänster,
omslag och fullborda maskan som en vanlig halvstolpe.
Yarn over, insert your hook from the back around given stitch, yarn over and finish your half
double crochet as usual.

Relief stolpe bakifrån / back post double crochet
Omslag, stick in nålen bakifrån runt maskan på föregående varv, från höger till vänster,
omslag och fullborda maskan som en vanlig stolpe.
Yarn over, insert your hook from the back around given stitch, yarn over and finish your
double crochet as usual.

Specialstolpe / special double crochet
Spec st används för att fästa blombladen mot kudden. De görs både från rätsidan och
avigsidan beroende på varv.
Omslag, stick nålen i angiven maska på kuddens “ruta”. Omslag och dra igenom garnet,
omslag och dra garnet genom två öglor. Stick nålen runt angiven maska på blombladet (som
vid en reliefmaska), omslag och dra garnet genom maskan och de två öglorna på nålen.
Spec dc is used to fasten the petals against the pillow. You make them both from the back
side and right side depending on which row you make.
Yarn over, insert hook in specified stitch on the pillows “square”. Yarn over and pull loop
through, yarn over and pull through two loops on your hook. Insert hook around specified
stitch on the petal (like a post stitch), yarn over and pull yarn through the stitch and the two
loops on your hook.
Spec st från avigsidan / spec dc from the back side:

Spec st från framsidan / spec dc from the right side:

Stående fastmaska / Standing single crochet
Stick in nålen i angiven maska, omslag och dra igenom garnet. Omslag och dra igenom de
två öglorna på nålen.
Insert your hook in specified stitch, yarn over and pull loop through, yarn over and pull
through the two loops on your needle.

