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V6. Börja med en rel fm b om 1:a puff i ett hörn. 3lm, 1 rel fm b om nästa puff,
3lm, 1 rel fm b om puff, 3lm, 1 rel fm b om sista puff. hoppa över rel fm f, *12
fm. virka 5hst om 5lm från V4 som ligger bakom arbetet. 12 hst, 5hst om 5lm
från V4 som ligger bakom arbetet. 12 fm, hoppa över rel fm f, 1 rel fm b om
puff, 3lm, 1 rel fm b om nästa puff, 3lm, 1 rel fm b om puff, 3lm, 1 rel fm b om
sista puff.hoppa över rel fm f*
(12 rel fm f, 12x3lm, 40hst, 144fm)

V7. Börja *om mittersta 3lm med 3st-2lm-3st = Hörn
* hoppa över rel fm f, om nästa 3lm virkas 4hst, hoppa
över rel fm f och 1 fm, i nästa fm virka 1st, virka 1 st i
fm du hoppade över = X-st. **Hoppa över en maska, 1 st
i nästa maska, 1st i maska du hoppade över**upprepas
ytterligare 4ggr. 2st, 1fm i 6:e hst från V5, hoppa över
en maska, 2st, 12 rel hst b, 2st, 1fm i 6:e hst från V5,
hoppa över en maska, 2st. **Hoppa över en maska, 1 st i
nästa maska, 1st i maska du hoppade över** upprepas
totalt 6ggr. hoppa över rel fm f, 4hst om de 3lm, hoppa
över rel fm f*
(4x3st-2lm-3st = 4hörn. 32hst, 48 X-st, 18st, 4fm, 48
rel hst b)

V8.Börja om 2lm i ett hörn med 2st-2lm-2st. *7 rel st b, virka 2hst i utrymmet
mellan 2st som skapar X-st, **hoppa över 2st, 2hst i nästa utrymme mellan 2st
som skapar X-st** upprepas ytterligare 4ggr. 22 fm i bakre maskbågen, virka
2hst i utrymmet mellan 2st som skapar X-st, **hoppa över 2st, 2hst i nästa
utrymme mellan 2st som skapar X-st** upprepas ytterligare 4ggr. 7 rel st b, om
2lm i nästa hörn virkas 2st-2lm-2st*
(4x2st-2lm-2st = 4 hörn. 56 rel st b, 96 hst, 88fm)

V9. Börja *om 2lm i ett hörn med 1fm-2lm-1fm. 1fm, **1lm, hoppa över 1maska,
1fm** Upprepas ytterligare 3gr. 46fm i bakre maskbågen, 1fm **1lm, hoppa över
1maska, 1fm** upprepas ytterligare 3ggr*
(4x1fm-2st-1fm = 4 hörn. 32 lm, 224fm)

V10. Börja om 2lm i ett hörn med 1puff-2lm-1puff, *1lm, hoppa över 2 maskor,
om lm virkas 1 puff, 1lm, hoppa över maska, om nästa lm virkas 1 puff,1lm**
upprepas ytterligare 3ggr. hoppa över 2 maskor, 1st, 1st i överhoppad maska
närmast st = X-st, **hoppa över 1 maska, 1st, 1st i den maska som hoppades
över** upprepas ytterligare 21 ggr. 1lm, hoppa över 1 maska, 1 puff om lm, 1lm,
**hoppa över 1 maska, 1 puff om lm, 1lm** upprepas ytterligare 2ggr. om 2 lm
virlas 1puff-2lm-1puff*
(4x1puff-2lm-1puff = 4 hörn. 32 puff, 40lm, 92 X-st)

