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…Och så möter Cheerful Echinacea Crayons 
 

Om du vill använda flera färger istället för bara en så kan du hitta lite tips här. 

Du kan använda hur många färger du vill och alla färgvariationer är möjliga. Låt bara din inre 

kreativitet flöda! Jag blir överlycklig när jag får se dina färgval (#crochetcheerfulechinacea i 

sociala media) !  

 

Om du vill prova dina artistiska talanger innan du börjar virka, och prova dig fram genom att 

använda olika färgteman, så klicka bara på länken till färgläggningsbilden här!  

 

     
 

Specialmaskor eller metoder 

Stående maskor är riktigt praktiska när man startar ett nytt varv med en ny färg. De ersätter den 

ordinarie sm och lmkedjan i början av ett varv (vilken är ganska tunn och synlig i den färdiga 

rutan). Du kan söka efter instruktionsvideos på Google. Livet känns mycket lättare nu när jag 

hittat dessa maskor. 

”Needle join” är ett osynligt alternativ till det vanliga avslutet med sm. Än en gång så kan du 

söka på Google om du inte kan denna metod. Eller så använder du den metod som du är 

bekväm med. Enkelt beskrivet: klipp av garnet, dra garnänden genom sista m, trä garnänden i en 

stoppnål  [bild 1]. Sätt nålen genom nästa m, från rätsidan till avigsidan [bild 2] och sedan genom 

den sista m från rätsidan till avigsidan, men bara i den bakre maskbågen [bild 3]. Fäst trådänden.  
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I denna tabell hittar du instruktioner om hur och var du startar med en ny färg. Alla andra råd, tips 

och instruktioner finns i originalmönstret av Cheerful Echinacea. Denna tabell är bara en frivillig 

bilaga och kan inte användas utan mönstret. Bilder som hör till finns efter tabellen.  

Detaljer för färgbyte: 

Varv Färg Startmaska Bild Startposition Avslut 

1-3 1 Enligt mönstret  -  Med sm eller 
”needle join” 

4 2 Stående dubbelstolpe 
(dra inte igenom sista 2 
omslagen på nålen). 
ELLER sm och 3 lm för 
att ersätta Start 4dst 
kluster 

1 I valfri fm (i en bärmaska) Med sm eller 
”needle join” 

5 3 Stående fast maska till 
2fm tills 

2a, 2b Ovanför valfritt kluster Med sm eller 
”needle join” 

6 4 Stående RBst 3 Runt valfri m Med sm eller 
”needle join” 

7 3 Stående fast maska 4 1 m före m som är ovanför 
valfritt kluster 

Med sm eller 
”needle join” 

8 4 Stående fast maska 5 1 m före bubbelmaska Med sm eller 
”needle join” 

9 5 Stående RBst  6 Runt 10:e m från hörnet 
räknat, på valfri sida 

Finns 
beskrivet i 
mönstret 

10 5 Fortsätt med samma 
färg 

 - Med sm eller 
”needle join” 

11 3 Stående fast maska, 
bubbelmaska till nästa, 
fortsätt sedan enligt 
mönstret 

7 13:e m från hörnet räknat, 
på valfri sida 

Hoppa över 
sista fm, med 
sm eller 
”needle join” 

12 5 Stående st 8 Ovanför 4:e bubbelmaskan 
på valfri sida 

Med sm eller 
”needle join” 

13 3 Stående RBhst 9 Runt 16:e m från hörnet 
räknat, på valfri sida 

Med sm eller 
”needle join” 
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Bilder till Cheerful Echinacea meets Crayons: 

1.   2.   

3.   4.   5.  

6.  

7.  

8.  

9.  
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