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Jack och Lydia 10 cm Virkade rutor

Översatt till svenska av: Emma Vingqvist, Agnetha Magnusson, Åza Karlsson och Ulrika Larsson.
Dessa 2 rutor är en del av en idé om en bygg-din-egen-ruta som jag har tänkt utöka i flera år. Min tanke var att
publicera alla alternativ, men livet (och Sophie) kom i vägen. Så här, så att du ska få virka, är 2 av de möjliga
variationerna: Jack och Lydia.
Som många av er redan vet, så är Sophie döpt efter Kimberly Slifer's barnbarn. Nämnda Sophie har två syskon, Jack
och Lydia. Och av en tillfällighet så har jag en Jack och en Lydia i mitt liv jag också. Jack är min ”man på arbetet” och
har så varit i 10 år. Lydia var min bästa vän under barnaåren.
Dessa rutor är virkade med Scheepjeswol Cotton 8 och en 3.25 mm Clover Amour Virknål. De är 10 cm stora. Till
Lydia behövs det ungefär 20 meter garn. Jack är girig och behöver 22 meter.
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Jack och Lydia 10 cm Virkade rutor

Lydia 10 cm Virkad Ruta
©Dedri Uys 2015. Alla rättigheter förbehållna.
Färger: Light Pink, Dark Pink, Fuchsia, Light Green, och
Light Turquoise.
Förkortningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BMB – Bakre maskbågen
Lm - Luftmaska
St – Stolpe
RFst – Reliefstolpe framifrån
RFdst – Reliefdubbelstolpe framifrån
Hst – Halvstolpe
Fm – Fastmaska
Sm – Smygmaska
M – Maska/Maskor
Lmb - Luftmaskbåge
* Repetera instruktioner mellan asteriskerna det antal gånger som anges. Detta är en kärnrepetition och
består av flera olika instruktioner.
() – Repetera instruktioner mellan parenteserna det antal gånger som anges. Detta är en kortare repetition.

Specialmaskor
•
•

Kluster: St3tills – se denna instruktion.
Bubbelmaska: Omslag och sätt virknålen i indikerad maska. Omslag och dra upp ett omslag. Omslag och dra
igenom 2 omslag – 2 omslag på din virknål. Omslag och sätt din virknål i samma maska. Omslag och dra upp
ett omslag- 4 omslag på din virknål. Omslag och dra igenom 2 omslag – 3 omslag på virknålen. Omslag och
sätt din virknål i samma maska. Omslag och dra upp ett omslag- 5 omslag på din virknål. Omslag och dra
igenom 2 omslag – 4 omslag på virknålen. Omslag och dra igenom alla 4 omslag. Se denna instruktion.

Varv 1
I en magisk ring: 3 lm (räknas som din första st). Gör 11 st i ringen. Slut varvet med en sm i toppen på start3-lmb. Om
du ska byta färg på nästa varv så fundera då på att istället använda dig av osynligt avslut.
Om du inte vet hur man virkar i en magisk ring så är denna videoinstruktion av Tamara från Moogly riktigt bra. Kom
bara ihåg att när du virkar i en magisk ring så MÅSTE du fästa din inledande trådände ordentligt. Om du bara klipper
av den så kan hela ditt projekt rivas upp inifrån!
Maskantal: 12 st
Varv 2
Anslut ditt garn i ny färg med en stående halvstolpe i BMB i valfri maska på varvet innan. Gör en till hst i BMB i
samma maska. Gör 2 hst i BMB i var och en av de följande 11 m. Slut varvet med en sm i den stående hst.
Maskantal: 24 hst
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Varv 3
•
•

Om du använder samma färg, (hst, st) i maskan efter den maska som du avslutade föregående varv i. (St, hst)
i nästa maska.
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en sm i samma maska som du avslutade föregående varv i
(Bild 1). (Hst, st) i nästa maska. (St, hst) i nästa maska.

*Sm i nästa maska. (Hst, st) i nästa maska. (St, hst) i nästa maska.* Upprepa från * till * ytterligare 6 gånger. Slut
varvet med en sm i den första m.
Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal: 40 m – inkluderat sm {16 st, 16 hst, och 8 sm}
Varv 4
På detta varv ska du virka i den “tredje maskbågen”, som du hittar direkt bakom den bakre maskbågen på dina
maskor. Se DENNA INSTRUKTION av Moogly om du inte vet hur man hittar den tredje maskbågen.
Anslut garnet med en stående fastmaska i den andra st i valfritt blomblad.
*3 lm. (Bubbelmaska, 4 lm, Bubbelmaska) i den tredje maskbågen på den andra st i nästa blomblad. Detta är ditt
hörn. 3 lm. Fm i båda st på nästa blomblad.*
Upprepa från* till * ytterligare 3 gånger, men uteslut den sista fm på den sista repetitionen. Slut varvet med en sm i
toppen av den första fm.
Klipp av garnet. Lämna garnändarna tills du har virkat nästa varv. Då kommer det att bli lättare att fästa dem.
Maskantal:
•
•

Totalt: 16 m, 8 3-lmb och 4 hörn4-lmb {8 Bubbelmaskor och 8 fm}
Per Sida: 4 m och 2 3-lmb {2 Bubbelmaskor och 2 fm}

Varv 5
Anslut ditt nya garn med en stående stolpe i valfri hörn4-lmb. (St, 2 lm, 2 st) i samma hörn4-lmb. Detta är ditt första
hörn.
*Gör en RFst runt nästa Bubbelmaska. Gör 3 st i nästa 3-lmb. Gör en RFst runt nästa 2 fm. Gör 3 st i nästa 3-lmb. Gör
en RFst runt nästa Bubbelmaska. (2st, 2 lm, 2 st) i nästa 4-lmb.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut varvet med en
sm i toppen på start3-lmb (eller den stående stolpen).
Maskantal:
•
•

Totalt: 56 m och 4 hörn2-lmb {40 st och 16 RFst}
Per Sida: 14 m {10 st och 4 RFst}
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Varv 6
•
•

Om du använder samma färg, sm i nästa st och in i hörn2-lmb. 3 lm (räknas som din första st). (St, 2 lm, 2 st) i
samma 2-lmb. Detta är ditt första hörn.
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående stolpe i valfri hörn2-lmb. (St, 2 lm, 2 st) i samma
hörn2-lmb. Detta är ditt första hörn.

* 2 lm. Hoppa över den första (gömda) maskan. (Gör ett Kluster, 2 lm) 4 gånger. Hoppa över den sista maskan. (2 st,
2 lm, 2 st) i nästa 2-lmb.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut varvet med en
sm i toppen på start3-lmb (eller den stående stolpen).
Maskantal:
•
•

Totalt: 32 m, 24 2-lmb inkluderat hörn2-lmb {16 st och 16 Kluster}
Per Sida: 8 m och 5 2-lmb {4 st och 4 Kluster}

Varv 7
•
•

Om du använder samma färg, sm i nästa st och in i hörn2-lmb. 3 lm (räknas som din första st). (St, 2 lm, 2 st) i
samma 2-lmb. Detta är ditt första hörn.
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående stolpe i valfri hörn2-lmb. (St, 2 lm, 2 st) i samma
hörn2-lmb. Detta är ditt första hörn.

*St i de första 2 m. (Gör 2 st i nästa 2-lmb, gör en RFst runt nästa kluster) 4 gånger. Gör 2 st i den sista 2-lmb. St i de
sista 2 m. (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa 2-lmb.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut varvet med en
sm i toppen på start3-lmb (eller den stående stolpen).
Maskantal:
•
•

Totalt: 88 m och 4 hörn2-lmb {72 st och 16 RFst}
Per Sida: 22 m {18 st och 4 RFst}
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Jack och Lydia 10 cm Virkade rutor

Jack 10 cm Virkad Ruta
©Dedri Uys 2015. Alla rättigheter förbehållna.
Färger: Light Purple, Moors, Heath, Light Green,
och Light Turquoise.

Förkortningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BMB – Bakre maskbågen
Lm - Luftmaska
St – Stolpe
RFst – Reliefstolpe framifrån
RFdst – Reliefdubbelstolpe framifrån
Fm – Fastmaska
Sm – Smygmaska
M – Maska/Maskor
Lmb - Luftmaskbåge
* Repetera instruktioner mellan asteriskerna det antal gånger som anges. Detta är en kärnrepetition och
består av flera olika instruktioner.
() – Repetera instruktioner mellan parenteserna det antal gånger som anges. Detta är en kortare repetition.

Specialmaskor
•

Bubbelmaska: Omslag och sätt virknålen i indikerad maska. Omslag och dra upp ett omslag. Omslag och dra
igenom 2 omslag – 2 omslag på din virknål. Omslag och sätt din virknål i samma maska. Omslag och dra upp
ett omslag- 4 omslag på din virknål. Omslag och dra igenom 2 omslag – 3 omslag på virknålen. Omslag och
sätt din virknål i samma maska. Omslag och dra upp ett omslag- 5 omslag på din virknål. Omslag och dra
igenom 2 omslag – 4 omslag på virknålen. Omslag och dra igenom alla 4 omslag. Se denna instruktion.

Varv 1
I en magisk ring: 3 lm (räknas som din första st). Gör 11 st i ringen. Slut varvet med en sm i toppen på start3-lmb. Om
du ska byta färg på nästa varv så fundera då på att istället använda dig av osynligt avslut.
Om du inte vet hur man virkar i en magisk ring så är denna videoinstruktion av Tamara från Moogly riktigt bra. Kom
bara ihåg att när du virkar i en magisk ring så MÅSTE du fästa din inledande trådände ordentligt. Om du bara klipper
av den så kan hela ditt projekt rivas upp inifrån!
Maskantal: 12 st
Varv 2
Om du har problem med detta varv, så titta på DENNA HANDLEDNING, som fokuserar på hur man gör ökningar med
reliefmaskor framifrån.
•

Om du använder samma färg, 3 lm (räknas som din första st) och gör en RFst runt start-3lm på föregående
varv, då den räknas som “basen” på din första st.
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Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående stolpe i samma m som du avslutade föregående
varv i och gör sedan en RFst runt start3-lm på föregående varv, då den räknas som “basen” på din första st.

(St i nästa st. Gör en RFst runt basen på samma maska) i alla maskor varvet ut. Slut varvet med en sm i toppen på
start3-lm (eller den stående stolpen).
Maskantal: 24 m {12 st och 12 RFst}
Varv 3
•
•

Om du använder samma färg, 3 lm (räknas som din första st).
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående stolpe i samma maska som du avslutade
föregående varv i.

St i nästa m, som ska vara RFst på föregående varv. Gör en RFdst runt basen på samma maska.
*St i nästa 2 m, den första ska vara RFst på föregående varv. Gör en RFdst runt basen på samma maska.*
Upprepa från * till * ytterligare 10 gånger. Slut varvet med en sm i toppen på start-3lm (eller den stående stolpen).
Maskantal: 36 m {24 st och 12 RFdst}
Varv 4
•
•

Om du använder samma färg, 1 lm och gör en fm i samma maska som du avslutade föregående varv i.
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i samma maska som du avslutade
föregående varv i.

*3 lm. Hoppa över nästa 3 m. (Bubbelmaska, 4 lm, Bubbelmaska) i nästa maska, som ska vara st innan nästa RFdst.
Detta är ditt hörn. 3 lm och hoppa över nästa 3 m. Var noga med att se till att bara hoppa över 3 m då den första
maskan är gömd av Bubbelmaskorna. Fm i nästa 2 m, som ska vara en RFdst och en st.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut den sista fm på den sista repetitionen. Slut varvet med en sm i
toppen på den första fm.
Klipp av garnet. Lämna garnändarna tills du har virkat nästa varv. Då kommer det att bli lättare att fästa dem.
Maskantal:
•
•

Totalt: 16 m, 8 3-lmb och 4 hörn4-lmb {8 Bubbelmaskor och 8 fm}
Per Sida: 4 m och 2 3-lmb {2 Bubbelmaskor och 2 fm}

Varv 5
Anslut ditt nya garn med en stående stolpe i valfri hörn4-lmb. (St, 2lm, 2 st) i samma hörn4-lmb. Detta är ditt första
hörn.
*Gör en RFst runt nästa Bubbelmaska. Gör 3 st i nästa 3-lmb. Gör en RFst runt nästa 2 fm. Gör 3 st i nästa 3-lmb. Gör
en RFst runt nästa Bubbelmaska. (2st, 2 lm, 2 st) i nästa 4-lmb.*
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Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut varvet med en
sm i toppen på start3-lmb (eller den stående stolpen).
Maskantal:
•
•

Totalt: 56 m och 4 hörn2-lmb {40 st och 16 RFst}
Per Sida: 14 m {10 st och 4 RFst}

Varv 6
•
•

Om du använder samma färg, sm i nästa st och in i hörn2-lmb. 3 lm (räknas som din första st). (St, 2 lm, 2 st) i
samma 2-lmb. Detta är ditt första hörn.
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående stolpe i valfri hörn2-lmb. (St, 2 lm, 2 st) i samma
hörn2-lmb. Detta är ditt första hörn.

*Gör en st i var och en av de 14 m, sidan ut. (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa 2-lmb.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut varvet med en
sm i toppen på start3-lmb (eller den stående stolpen).
Maskantal:
•
•

Totalt: 72 st och 4 hörn2-lmb
Per Sida: 18 st

Varv 7
•
•

Om du använder samma färg, sm i nästa st och in i hörn2-lmb. 3 lm (räknas som din första st). (St, 2 lm, 2 st) i
samma 2-lmb. Detta är ditt första hörn.
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående stolpe i valfri hörn2-lmb. (St, 2 lm, 2 st) i samma
hörn2-lmb. Detta är ditt första hörn.

*Gör en st i var och en av de 18 m, sidan ut. (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa 2-lmb.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut varvet med en
sm i toppen på start3-lmb (eller den stående stolpen).
Maskantal:
•
•

Totalt: 88 st och 4 hörn2-lmb
Per Sida: 22 st
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