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I've been thinking of making a blanket with a ring pattern for a while, and have finally made 
one that I'm pleased with :) It is composed of two differend squares, one with a small ring 
and one with a large one. This gives the design sort of an optical image, an effect I think will 
come across even clearer when all the rings would be made in the same colour. 

I used crochet hook 4 mm, and the yarn Smart from Sandnes, but any yarn with its correct 
hook size would work. I went up 1/2 mm on the hook as I wanted the blanket to be a bit 
soft/loose. The puff stitch rounds are crocheted in colour (marked in red in the chart), the 
rest just plain white.
 
For the baby blanket in the picture I crocheted the squares together as I went along. The 
squares are connected in the chain stitches on the last round. 
The principle is described thoroughly in moonstitches tutorial found here: 
http://moonstitches.typepad.com/photos/block_meet/index.html. 
The tutorial explains joining hexagons, but is easily adapted to squares.

Around the edges I crocheted one round of single crochet and then one round of crab 
stitch/backward single crochet.

Jeg har gått å tenkt på å lage et teppemønster med ringer en god stund nå, og nå har jeg 
kommet fram til et som jeg kan like :) Det er satt sammen av ruter av med to forskjellige 
ruter, en med en liten ring og en med en stor ring. Disse gir en slags optisk virkning, noe 
jeg tror vil komme enda bedre fram dersom alle ringene hekles i samme farge.

Jeg har brukt heklenål str 4 mm, og Smart-garn fra Sandnes, men hvilket som helst garn 
med tilhørende nålstørrelse kan benyttes. Jeg gikk opp 1/2 størrelse på nåla for å få et 
mykere/løsere teppe. Rundene med muslingsting er heklet i farge (markert med rødt i 
diagrammene), resten er heklet i hvitt

Babyteppet som er avbildet er heklet sammen etterhvert. Firkantene er heklet sammen i 
luftmaskene på siste runde. Prinsippet er forklart godt i veiledningen laget av 
moonstitches, som finnes her: 
http://moonstitches.typepad.com/photos/block_meet/index.html. Veiledningen viser 
sekskanter, men er lett oversettbar til firkanter.

Rundt kanten heklet jeg en runde med fastmasker, og så en rad med krepsemasker 
(fastmasker heklet fra venstre mot høyre, altså baklengs).
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puff stitch
(yo, insert hook in indicated st and pull up 
a long loop) 3 times, yo and pull through 
all 7 remaining loops on hook, yo and pull 
through to lock

muslingmaske
(1 løst kast, stikk nålen inn i m på forrige 
rad og trekk opp en lang løkke) 3 ganger i 
samme m, 1 kast, trekk tråden gjennom 
alle 7 løkker på nåla, 1 kast, trekk tråden 
gjennom løkka på nåla for å låse
Første muslingmaske på omg:
1 stram lm, trekk opp en lang løkke (1 
løst kast, stikk nålen inn i m på forrige rad 
og trekk opp en lang løkke) 2 ganger i 
samme m, 1 kast, trekk tråden gjennom 
alle 7 løkker på nåla, 1 kast, trekk tråden 
gjennom løkka på nåla for å låse

First puff stitch on round:
1 tight ch, pull up a long loop (yo, insert 
hook in indicated st and pull up a long 
loop) 2 times, yo and pull through all 7 
remaining loops on hook, yo and pull 
through to lock
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slip stitch

single crochet

half double crochet

double crochet

treble crochet

luftmaske

fastmaske

halvstav

stav

dobbeltstav

kjedemaske

chain stitch

puff stitch
(yo, insert hook in indicated st and pull up 
a long loop) 3 times, yo and pull through 
all 7 remaining loops on hook, yo and pull 
through to lock

muslingmaske
(1 løst kast, stikk nålen inn i m på forrige 
rad og trekk opp en lang løkke) 3 ganger i 
samme m, 1 kast, trekk tråden gjennom 
alle 7 løkker på nåla, 1 kast, trekk tråden 
gjennom løkka på nåla for å låse
Første muslingmaske på omg:
1 stram lm, trekk opp en lang løkke (1 
løst kast, stikk nålen inn i m på forrige rad 
og trekk opp en lang løkke) 2 ganger i 
samme m, 1 kast, trekk tråden gjennom 
alle 7 løkker på nåla, 1 kast, trekk tråden 
gjennom løkka på nåla for å låse

First puff stitch on round:
1 tight ch, pull up a long loop (yo, insert 
hook in indicated st and pull up a long 
loop) 2 times, yo and pull through all 7 
remaining loops on hook, yo and pull 
through to lock


