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Diamond 
Earth 

 

 

Det här mönstret är designad till 2018 Crochet A Long CAL, “Friends 
Around the World’ och får inte kopieras, distribueras eller säljas utan 
designerns tillstånd.  
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Material: 

-Medeltjockt (4) garn (jag använde Colour Crafter Scheepjes 
Veenendaal, du kan också använda Zeeman Royal istället)  

-5 mm virknål  

 

Förkortningar: 

 

m maska/maskor bmb bakre maskbågen 

lm luftmaska fmb främre 
maskbågen 

sm smygmaska RB reliefmaska 
bakifrån 

fm fast maska RF reliefmaska 
framifrån 

hst halvstolpe v varv 

st stolpe omsl omslag 

dst dubbelstolpe 2st tills 2 stolpar 
tillsammans 

* * Upprepa instruktionerna mellan asterisker det antal gånger som 
anges. Det är vanligtvis en repetition för en hel sida och innehåller flera 
instruktioner.  
  

Färdig storlek: 30 cm i kvadrat.  

 

Nu kör vi!  

  



 

 

 
   

Brietna Copyright 2019. Detta mönster är endast för personligt bruk. Mönstret, eller delar av det, 
får inte kopieras. Mönstret får inte publiceras (online eller i utskriven version), ändras eller säljas.  

 

 

Varv 1: Börja med en magisk ring, 
1 lm (räknas inte som en maska), 
6 fm, dra åt änden för att stänga 
och slut med en sm i första fm. 
   
(6 fm)  
  
  
 
 
 

 
  

Varv 2: 1 lm (räknas inte som en 
maska), 2 fm i första och nästa 5 
fm och slut med en sm i första 
fm.  
  
(12 fm)  
  

 

Varv 3: 1 lm (räknas inte som en 
maska), RBfm runt första och 
nästa 11 fm och slut med en sm i 
första RBfm.   
  
(12 RBfm)  
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Varv 4: 1 lm (räknas inte som en 
maska), 2 fm i första och nästa 11 
RBfm och slut med en sm i första 
fm.   
  
(24 fm)  
  

  

Varv 5: 1 lm (räknas inte som en 
maska), RBfm runt första och 
nästa 23 fm och slut med en sm i 
första RBfm.  
   
(24 RBfm)  
  
 
 
 
 
 

  

Varv 6: 3 lm (räknas som en 
maska),  2 st, *(2 st, 2 lm, 2 st) i 
nästa m (hörn), 5 st*3 gånger, (2 
st, 2 lm, 2 st) i nästa m, 2 st, slut 
med en sm i toppen av 3 lm. 
 
(20 st och 4 (2 st, 2 lm, 2 st) 
hörnm)  
  
Varje sida: 5 st och (2 st, 2 lm, 2 
st) 
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Varv 7: 3 lm (räknas som en 
maska), 4 st, *(2 st, 2 lm, 2 st) i 
nästa m (hörn), hoppa över 
gömda m, 8 st*3 gånger, (2 st, 
2 lm, 2 st) i nästa m, hoppa över 
gömda m, 3 st, slut med en sm i 
toppen av 3 lm. 
  
(32 st och 4 (2 st, 2 lm, 2 st) 
hörnm)  
  
Varje sida: 8 st och (2 st, 2 lm, 2 
st) 
Varv 8:  Nu ska vi göra den 
speciella kvadraten i mitten av 
rutan.  
 
Detta varv tar lite tid och 
koncentration! 
 
- 1 lm (räknas inte som en 
maska), *2 fm mellan 4:e och 5:e 
st på varv 7 (så du måste gå 
tillbaka till sista mellanrummet 
mellan 4:e och 5:e st). 
 
-1 lm, RFfm runt nästa st (5:e st 
på varv 7). 
 
-1 lm, RFfm runt men under 
översta öglan i första hörnst på 
varv 6. 
 
-1 lm, fm i hörnets lmb på varv 5 
mellan den 2:a och 3:e hörnst på 
varv 6. 
 
-1 lm, RFfm runt men under de 
översta öglorna på sista hörnst på 
varv 6. 
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-1 lm, RFfm runt den 4:e st från 
hörnet på varv 7, sm i toppen av 
5:e st på varv 7, 1 lm*. 
 
-upprepa *  *4 gånger, slut med 
en sm i första fm. 
 
Klipp av garnet och fäst ändarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Varv 9: Fäst garnet i valfritt 
hörns lmb  
 
1 lm (räknas inte som en maska) 
*(2 fm, 2 lm, 2 fm) i hörn-lmb, 
hö gömda m 10 fm (när du gör 
de 10 fm så hoppar du naturligt 
över mellanrummet mellan den 
4:e och 5:e st på v 7, det är den 
plats du skapade när du gjorde 2 
fm i v 8)*4 gånger, slut med en 
sm i första fm.  
  
(40 fm och 4 (2 fm, 2 lm, 2 fm) 
hörnm)  
  
Varje sida: 10 fm och (2 fm, 2 lm, 
2 fm) 
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Sm till hörn-lmb 
 
Varv 10: 1 lm (räknas inte som en 
maska), *(fm, 2 lm, fm) i hörn-
lmb, 14 RBhst*4 gånger, slut med 
en sm i första fm.  
  
(56 RBhst och 4 (fm, 2 lm, fm) 
hörnm) 
  
Varje sida: 14 RBhst och (fm, 2 
lm, fm) 

-   

Sm till hörn-lmb 
 
Varv 11: 1 lm (räknas inte som en 
maska), *(hst, 2 lm, hst) i hörn-
lmb, 16 hst*4 gånger, slut med en 
sm i första hst.   
  
(64 hst och 4 (hst, 2 lm, hst) 
hörnm)   
  
Varje sida: 16 hst och (hst, 2 lm, 
hst) 
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Sm till hörn-lmb 
 
Varv 12: 1 lm (räknas inte som en 
maska) *(hst, 2 lm, hst) hoppa 
över gömda m, 17 hst*4 gånger, 
slut med en sm i första hst. 
  
(68 hst och 4 (hst, 2 lm, hst) 
hörnm)   
  
 Varje sida: 17 hst och (hst, 2 lm, 
hst) 
 

  

Sm till hörn-lmb 
 
Varv 13: 1 lm (räknas inte som en 
maska)  
 
*(fm, 2 lm, fm) i hörn-lmb, 
 
hoppa över gömda m, fm, 
(dst mellan sista hörnets fm och 
första RBhst på varv 10, fm i 
nästa m på varv 12) 5 gånger, 

 
fm, (dst mellan 7:e och 8:e RBhst 
på varv 10, fm i nästa m på varv 
12) 5 gånger, 
 
fm, (dst mellan den sista RBhst 
och första hörnets fm på varv 10) 
5 gånger*4 gånger, slut med en 
sm i första fm.  

 
(60 dst + 72 fm och 4 (fm, 2 lm, 
fm) hörnm)  
  
Varje sida : 15 dst + 18 fm och 
(fm, 2 lm, fm) 
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Sm till hörn-lmb 
 
Varv 14: 1 lm (räknas inte som en 
maska), *(fm, 2 lm, fm) i hörn-
lmb, RBhst, (RBhst, [RBhst runt 
nästa dst och fm samtidigt] 5 
gånger) 3 gånger, RBhst*4 
gånger, slut med en sm i första 
fm.  

 
  

(80 RBhst och 4 (fm, 2 lm, 
fm) hörnm)  
  
Varje sida : 20 RBhst och (fm, 
2 lm, fm) 

  

Sm till hörn-lmb 
 
Varv 15: 1 lm (räknas inte som 
en m), *(fm, 2 lm, fm) i hörn-
lmb, 22 fm*4 gånger, slut med 
en sm i första fm.  
  
(88 fm och 4(fm, 2 lm, fm) 
hörnm)  
  
Varje sida: 22 fm och (fm, 2 
lm, fm) 
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Sm till hörn-lmb 
 
Varv 16: 1 lm (räknas inte som 
en maska), *(fm, 2 lm, fm) i 
hörn-lmb, 24 RBhst*4 gånger, 
slut med en sm i första fm.  
  
(96 RBhst och 4 (fm, 2 lm, fm) 
hörnm)  
 
Varje sida: 24 RBhst och (fm, 
2 lm, fm) 
  

 

 

Sm till hörn-lmb 
 
Varv 17: 1 lm (räknas inte som 
en maska), *(hst, 2 lm, hst) i 
hörn-lmb, hoppa över 
gömda m, 25 hst*4 gånger, 
slut med en sm i första hst.  
 
Sätt en maskmarkör i den 
2:a, 5:e, 8:e, 11:e, 14:e, 
17:e, 20:e, 23:e och 26:e 
hst som ligger mellan 
hörnens 2-lmb. Nu blir 
allting mycket tydligare för 
varv 19. 
 
(100 hst och 4 (hst, 2 lm, hst) 
hörnm)  
 
Varje sida : 25 hst och (hst, 2 
lm, hst) 
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Sm till hörn-lmb 
 
Varv 18: 1 lm (räknas inte som 
en maska), *(hst, 2 lm, hst) 27 
hst* 4 gånger, slut med en sm 
i första hst. 

  
(108 hst och 4 (hst, 2 lm, hst) 
hörnm)  
  

 Varje sida: 27 hst och (hst, 2 
lm, hst) 

  

Sm till hörn-lmb. 
 
Varv 19: 1 lm (räknas inte som 
en maska),  
*-(hst, 2 lm, hst) i hörn-lmb, 
hst, RFdst runt 1:a markerade 
maskan på varv 17, hoppa 
över nästa maska på varv 18, 2 
hst, RFdst runt samma 
markerade maska på varv 17 
igen 
  
-(RFdst i nästa markerade 
maskan på varv 17, hoppa 
över nästa maska på varv 18, 2 
hst, RFdst runt samma 
markerade maska på varv 17 
igen) 8 gånger, hst*  
 
4 gånger, slut med en sm i 
första hst. 
  
(72 RFdst, 80 hst och 4 (hst, 2 
lm, hst) hörnm)  
 
Varje sida : 18 RFdst, 20 hst 
och (hst, 2 lm, hst) 
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Sm till hörn-lmb 
 
Varv 20: 1 lm (räknas inte som 
en maska) , *(hst, 2 lm, hst) i 
hörn-lmb, hst i nästa 2 hst, 
RFst runt RFdst, 2 hst, (2RFst 
tills runt nästa 2 RFdst, 2 hst) 
8 gånger, RFst runt sista 
RFdst, 2 hst*4 gånger, slut 
med en sm i första hst.  
  
(8 RFst, 32 2RFst tills, 88 hst 
och 4 (hst, 2 lm, hst) hörnm)  
 
Varje sida: 2 RFst, 8 2RFst 
tills, 22 hst och (hst, 2 lm, hst) 
  

  

Sm till hörn-lmb. 
 
Varv 21: 1 lm (räknas inte som 
en maska), *(fm, 2 lm, fm), 3 
RBfm, RBfm runt RFst, 2 
RBfm, (RBfm runt 2RFst tills, 
2 RBfm) 8 gånger, RBfm runt 
RFst, 3 RBfm*4 gånger, slut 
med en sm i första fm.  
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(136 RBfm och 4 (fm, 2 lm, 
fm) hörnm)  
  
Varje sida: 34 RBfm och (fm, 
2 lm, fm) 

 

Sm till hörn-lmb.  
 
Varv 22: 1 lm (räknas inte som 
en maska), *(hst, 2 lm, hst), 
36 RFhst*4 gånger, slut med 
en sm i första hst. 
 
 
(144 RFhst och 4 (hst, 2 lm, 
hst) hörnm)  
 
Varje sida: 36 RFhst och (hst, 
2 lm, hst) 
  

 

Sm till hörn-lmb. 
 
Varv 23: 1 lm (räknas inte som 
en maska), *(hst, 2 lm, hst), 
38 RFhst*4 gånger, slut med 
en sm i första hst.  Klipp av 
garnet och fäst ändarna. 
  
(152 RFhst och 4 (hst, 2 lm, 
hst) hörnm)  
  
Varje sida: 38 RFhst och (hst, 
2 lm, hst)  
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Jag hoppas att ni alla har tyckt om att göra denna ruta. Det var en stor 
ära för mig att få ta del. Det har varit den första rutan som jag någonsin 
har designat och det kommer inte vara min sista. 

Om du hittat denna ruta utan att följa Friends Around the World CAL 3, 
så kan du hitta de andra rutorna som designats till denna CAL genom att 
följa följande länk: https://calcrochetalong.com/ .   

Jag vill så gärna få se din version. Om du använder Instagram så kan du 
använda #brietnablockeel eller så kan du lägga upp bilder på min 
Facebooksida: https://www.facebook.com/Brietna/  

Var vänlig kom ihåg att det är min design och min kopieringsrättighet. 
Du är mycket välkommen att använda mönstret till något eget, men du 
får inte kopiera, återge, översätta eller publicera det som ditt eget. 

 

Om du säljer det du skapar eller lägger upp bilder på det du gör så 
uppskattar jag verkligen att du berättar var du hittat mönstret och 
hänvisar människor till min websida: www.brietna.be .  

 

Tack och välsigna dig!  
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 Véronique Blockeel. 

  


