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Välkommen till Del 2 av Charlotte, min nya stora virkade ruta. I denna del ska vi lägga till 4 trianglar till den
lilla centrala rutan, för att skapa en större ruta. Du kan hitta Del 1 HÄR (den innehåller informationen om
material, storlek och virkfasthet.

Till fotona för fotoundervisningen nedan har jag använt Scheepjes Sunkissed I färgerna 04, 06, and 16. Var
snäll att notera att fotona endast är till för att visa hur du ska göra varven, och visar inte färgerna som jag
har uppgett i det skrivna mönstret.

Förkortningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lm – luftmaska/or
St - stolpe
RF - Reliefmaska framifrån (virknålen stoppas in runt den markerade maskan framifrån, gör färdigt
maskan som vanligt.) (Exempel: RFst – Reliefstolpe framifrån, ö.anm. )
RS - rätsidan
Dst - dubbelstolpe
Sm - smygmaska
M – maska/maskor
AS - avigsidan
() och * – Upprepa instruktioner mellan parenteser och/eller asterisker så många gånger som
specificeras

Specialmaskor
• Kluster (3st tills) – Omslag, stoppa in virknålen i maskan du ska virka i. Omslag och dra igenom maskan.
Omslag och dra igenom 2 omslag. (Omslag och stoppa in virknålen i nästa maska. Omslag och dra

•

•

•
•

igenom maskan. Omslag och dra igenom 2 omslag) två gånger. Omslag och dra igenom alla 4 omslag på
nålen. Se tutorial.
Bubbelmaska (5 dst tills) – Två omslag, stoppa in nålen i maskan du ska virka i. Omslag och dra igenom
maskan. (Omslag och dra igenom 2 omslag) två gånger. *Två omslag, stoppa in nålen i samma maska
som förut. Omslag och dra igenom maskan. (Omslag och dra igenom 2 omslag) två gånger.* Upprepa
från * till * 3 gånger. Du ska nu ha 6 omslag runt nålen. Omslag och dra igenom alla 6 omslag.
Puffmaska – Omslag, stoppa in nålen i maskan/utrymmet du ska virka i. Omslag, dra upp en lång ögla.
(Omslag och stoppa in nålen i samma maska/utrymme. Omslag och dra upp en lång ögla) 3 gånger till.
Omslag och dra igenom alla 9 omslag. 1 lm för att låsa puffmaskan.
Korsad st – Hoppa över nästa m och gör en st i nästa m. Korsa framför den st du redan gjort och gör en
st i den överhoppade m.
Stående m – Stående m är exakt samma som vanliga m, men de är gjorda "i luften", utan att sitta fast i
förra m. Börja med en löpknut på virknålen, och gör sen maskan precis som vanligt. Här finns det
tutorials för standing double crochet (stående st, ö.anm.) och standing single crochet (stående fm,
ö.anm.)

Charlotte Del 2: Trianglar
Trianglarna skapas en i taget med en färg, och virkas fram och tillbaka. Du kommer att vända efter varje
varv.
När du tittar på dina maskor, kommer toppen på maskan att komma EFTER maskan, inte framför. Det beror
på att du kommer att ha aviga sidan från förra varvet emot dig. Det enda undantaget är när du gör varv 19,
då toppen på varje maska kommer att vara FÖRE maskan. Det beror på att rätsidan av varv 18 är vänd
emot dig.
Om du har bekymmer att identifiera toppen av 3-lm, markera den med en markör (inkluderat i fotona som
en hjälpsam referens).
Alla 4 trianglar görs med Färg C/MC2.

Varv 19
Med RS mot dig, börja med en stående klustermaska i de första 3 m på någon sida {Foto 1}. (2 lm, gör
kluster i nästa 3 m {Foto 2}) 13 gånger {Foto 3}. Vänd.
Maskantal: 14 kluster och 13 2-lmb

Varv 20
Med AS mot dig, 3 lm (räknas som första st). Hoppa över första 2-lmb. St i nästa kluster {Foto 2}. (Gör 2 st i
nästa 2-lmb, st i nästa kluster {Foto 3}) 11 gånger. Hoppa över sista 2-lmb. St i sista klustret {Foto 4}. Vänd.
Maskantal: 36 st

Varv 21
Om du har svårt att identifiera vilka öglor som hör till vilken maska, markera alla RFdst utom den första och
sista, så att du kan hitta igen dem under nästa varv.
Med RS mot dig, 3 lm (räknas som första st). Hoppa över 2 m. St i nästa m {Foto 2}. RFdst runt tredje kluster
klustret från varv 19. {indikerat med en pil i Foto 2 och illustrerat i Foto 3}. (Hoppa över nästa m från varv 20
{indikerat med en pil i Foto 4} och gör st i nästa 2 m. RFdst runt nästa kluster från varv 19 {Foto }) 9 gånger.
Det ska nu vara 2 kluster kvar. Hoppa över nästa m och gör st i nästa m. Hoppa över nästa 2 m. St i toppen
på 3-lm {Foto 6}. Vänd.
Maskantal: 22 st (inkluderat initiala 3-lm) och 10 RFdst

Varv 22
Bubbelmaskorna kommer inte att se märkvärdiga ut när du gör dem, men så fort du gör den första stolpen
efter bubbelmaskan, så kommer den att poppa ut mot baksidan (vilket är rätsidan av din ruta).
Med AS mot dig, 3 lm (räknas som första st). Hoppa över nästa 2 m. St i nästa 2 m {Foto 2} . (Gör en
bubbelmaska i nästa m, som är RFdst {Foto 3}. St i nästa 2 m) 8 gånger {Foto 4}. Hoppa över nästa 2 m. St i
toppen på 3-lm {Foto 5}. Vänd.
Maskantal: 28 m – 8 5-dst bubbelmaskor och 20 st (inkluderat initiala 3-lm)

Varv 23
Med RS mot dig, 3 lm (räknas som första st). Hoppa över de första 2 m. St i nästa 22 m. Första st ska virkas
i första PC, den sista st i sista bubbelmaskan {Foto 1 och 2}. Hoppa över 2 m. St i toppen på 3-lm {Foto3}.
Vänd.
Maskantal: 24 st (inkluderat initiala 3-lm)

Varv 24
Med AS mot dig, 3 lm (räknas som första st). Hoppa över de första 3 m. St i nästa m {Foto 1}. St i sista
överhoppade m FRAMFÖR den förra st {indikerat med en pil i Foto 1 och illustrerat i Foto 2}. Detta är din
första korsade st. (Hoppa över 1 m, st i nästa m, gör st i överhoppade m FRAMFÖR förra st) 8 gånger {Foto
3}. Hoppa över nästa 2 m. St i toppen på 3-lm {Foto 4}. Vänd.
Maskantal: 20 m {2 st (inkluderat initiala 3-lm) och 9 Korsade st}

Varv 25
Kom ihåg att puffmaskan sluts med lm. 1-lm direkt efter puffmaskan är en extra lm.
Med RS mot dig, 3 lm (räknas som första st). Hoppa över första korsade st. (Gör en puffmaska mellan de 2
st i nästa korsade st {Foto 2}. 1 lm {Foto 3}) 6 gånger. Det ska nu vara 2 korsade st kvar. Gör en puffmaska
mellan de 2 st i nästa korsade st. Hoppa över de sista korsade st. St i toppen på 3-lm {Foto 4}. Vänd.
Maskantal: 7 puffmaskor, 2 st (inkluderat initiala 3-lm) och 6 1-lmb

Varv 26
Med AS mot dig, 3 lm (räknas som första st). Gör 2 st i vardera av de 6 1-lmb. St i toppen på 3-lm. Vänd.
Maskantal: 14 st (inkluderat initiala 3-lm)

Varv 27
Med RS mot dig, 3 lm (räknas som första st). Hoppa över 3 m. St i nästa 6 m. Hoppa över nästa 3 m. St i
toppen på 3-lm. 1 lm och vänd.
Maskantal: 8 st (inkluderat initiala 3-lm)

Varv 28
Notera att instruktionerna mellan parenteserna inte är exakta spegelbilder av varandra. Det är medvetet
för att få ett prydligare avslut.
Med AS mot dig, hoppa över första 2 m. (bubbelmaska, st, dst) i nästa m. 2 lm. (Dst, bubbelmaska, st) i
nästa m. Hoppa över sista 2 m. Sm i toppen på 3-lm. Klipp av garnet och fäst ändarna. 2-lmb blir ditt nya
hörn.

Du har nu gjort färdigt en triangel. Upprepa detta på varje sida av rutan så att du till slut har en kvadrat
igen.

Du kan hitta del 3 HÄR.
Kom ihåg att prenumerera på mitt Weekly Newsletter om du vill hålla dig uppdaterad. Du kan också gilla
min Facebook sida eller följa mig på Bloglovin, Google+,Pinterest, Twitter, eller Instagram.
Glad virkning!

