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Sophie’s Universe Del 1

Välkommen till del 1 av Sophie's Universe. Jag
hoppas att ni alla är verkligt förväntansfulla och
längtar efter att få starta! Om du inte har läst
Välkomstinlägget, så ta dig gärna tid att göra det
nu. Det innehåller viktiga detaljer som garnsort,
storlek på virknål, färdiga mått och även en snabb
översikt över vad som väntar och vilka hjälpmedel
som är tillgängliga.
Det kan vara en bra idé att markera det inlägget då
det innehåller en lista över alla 20 instruktionerna,
och kommer att uppdateras med länk så fort en
instruktion är tillgänglig.
När du har läst igenom det, gör dig en kopp kaffe
(eller te om du vill), hitta ett mysigt hörn, och gör
mig sällskap med del 1 av Sophie's Universe. Och
sen fortsätter vi med Del 2. Del 2? Ja!! För att
belöna alla er för er inte-alltför-tålmodiga-väntan
så startar vi denna crochet-along med 2 delar!

Sophie’s Universe del 1 Instruktioner med bilder
©Chris Simon och Dedri Uys 2014. Alla rättigheter förbehållna.
Översatt till svenska av: Emma Vingqvist, Agnetha Magnusson, Åza Karlsson och Ulrika Larsson.
De första 6 varven på denna Mandala är mycket inspirerade av Chris Simon’s Lace Petals Square (Ruta 16 i Block a
Week CAL 2014). Det är faktiskt så att om du tar bort reliefmaskorna och maskorna i bakre maskbågen så är det en
oblyg kopia av Chris’ underbara design. Så innan jag ens kunde tänka tanken att publicera detta mönster så behövde
jag Chris’ tillåtelse att få använda hennes mittenblomma. Som tur är så gick hon med på det. Tack så mycket, Chris!

Hjälpmedel
•
•
•

Lägg till din Sophie på Ravelry
Sophie’s Universe CAL 2015 Information
**VIDEOINSTRUKTIONER** av Esther Dijkstra

Översättningar
Du kan hitta en lista över alla tillgängliga översättningar (med länkar) HÄR.
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Material och färger
Jag använde Scheepjeswol Cotton 8 och en 3.25 mm Clover Amour Virknål.
Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Varv 1

Canary

Canary

Moonstone

Varv 2

Light Pink

Light Rose

Amazonite

Varv 3

Fuchsia

Rose

Green Agate

Varv 4

Dark Pink

Bordeaux

Blue Apatite

Varv 5

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Varv 6

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Varv 7

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Varv 8

Canary

Light Blue

Moonstone

Förkortningar
Svenska virktermer används genom hela mönstret.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BMB – Bakre maskbågen
RBfm – Relieffastmaska bakifrån
St – Stolpe
RFst– Reliefstolpe framifrån
RFfm – Relieffastmaska framifrån
Hst – Halvstolpe
Fm – Fast maska
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
som består av några maskor.

Specialmaskor
•
•
•

Picot: 3 lm, sm i tredje lm från virknålen
Stående maskor – Stående fm, hst och st är maskor som används för att starta ett varv utan att behöva
använda en luftmaskbåge. Länkar till instruktioner finns i de varv där maskan används.
V-maska: (St 2 lm, st) i samma maska
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Osynligt avslut
Om du vill använda osynligt avslut istället för avslut med sm i slutet av varje varv så hittar du en steg-för-steginstruktion med bilder HÄR. OM du bestämmer dig för att använda den så se till att du verkligen förstår vilken maska
du ska avsluta i och vilken maska du ska börja det nya varvet i. Annars kommer din filt att bli alldeles sned.

Instruktioner
Varv 1
I en magisk ring: 4 lm (räknas som första st och 1 lm) och sedan en st (Bild 1). (2 lm, st, 1 lm, st) fem gånger (Bild 2 4). 2 lm och slut varvet med en sm i tredje m på 4-startlmb.
Om du inte vet hur man virkar i en magisk ring, denna videoinstruktion av Tamara från Moogly förklarar det bra. Kom
ihåg att när du virkar i en magisk ring så MÅSTE du fästa trådänden riktigt ordentligt. Om du bara klipper av den
utan att fästa så kan hela projektet rivas upp inifrån!
Maskantal: 12 st, 6 2-lmb och 6 1-lmb

Varv 2
• Om du använder samma färg för varv 2, sm till nästa 1-lmb, 1 lm och fm i samma 1-lmb.
• Om du använder en ny färg för varv 2, anslut garnet med en stående fastmaska i valfri 1-lmb. (Bild 1).
(Gör 5 st i nästa 2-lmb (Bild 2), fm i nästa 1-lmb – se bild 3) fem gånger. Gör 5 st i sista 2-lmb (Bild 4). Slut varvet med
en sm i första fm.
Maskantal: 30 st och 6 fm {6 Blomblad}
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Varv 3
• Om du använder samma färg, 1 lm och en RFfm runt samma fm.
•

Om du använder en ny färg, anslut garnet med en RFfm runt valfri fm på föregående varv. Du gör RFfm på
samma sätt som en stående fastmaska, men gör den runt maskan istället för i de två maskbågarna på
toppen (Bild 1 och 2).

*(St, 1 lm) i nästa 4 st. St i sista st (Bild 3). RFfm runt nästa fm (Bild 4).* Upprepa från * till * ytterligare 5 gånger,
uteslut den sista RFfm på sista repetitionen. Slut varvet med en sm i toppen på första fm.
Om du började varvet med en stående RFfm, så kan det vara lite knepigt att avsluta varvet med en sm. Dra i
garnändan i början av varvet så att du kan se de översta maskbågarna på maskan. Om du inte kan få din virknål
genom båda maskbågarna, så kan du ansluta varvet i den främre av dem i den stående RFfm.
Du ska nu ha 6 blomblad, som vardera innehåller 5 st och 4 1-lmb, och en RFfm mellan blombladen.
Maskantal: 30 st, 6 RFfm, och 24 1-lmb {6 Blomblad}
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Varv 4
Varv 4 är enkelt, men det kräver koncentration! Jag fick riva upp detta varv några gånger då jag antingen glömde en
1-lmb eller gjorde maskorna på fel ställe. Din blomma kommer förmodligen att buckla sig i slutet av varvet. Men oroa
dig inte för det! Se Bild 4 nedan.
•

Om du använder samma färg, 1 lm och RFfm runt samma RFfm som avslutade föregående varv.

•

Om du använder en ny färg, anslut garnet med en RFfm runt valfri RFfm på föregående varv (Bild 1).

*Hst i första st. Denna första st kan vara knepig att få in virknålen i då den är direkt bredvid RFfm. (1 lm, st i nästa st,
1 lm, st i nästa 1 lmb) två gånger. 1 lm och st i nästa st (Bild 2). 1 lm och hst i sista st. RFfm runt nästa RFfm (Bild 3).*
Upprepa från * till * ytterligare 5 gånger, uteslut den sista RFfm på sista repetitionen. Slut varvet med en sm i toppen
på första RFfm. Klipp av och fäst garnet. Byt färg.
Maskantal:
•

Totalt: 48 m och 36 1-lmb {6 RFfm, 12 hst, 30 st, och 36 1-lmb}

•

Per Blomblad: 2 hst, 5 st, och 6 1-lmb per blomblad {1 RFfm mellan varje blomblad}
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Varv 5
Du kommer inte att virka någon maska i hst på detta varv. Med andra ord, du kommer att hoppa över den första och
den sista m på varje blomblad, då det är de som är hst.
Anslut garnet med en stående fastmaska bakifrån runt den sista st på valfritt blomblad (Bild 1 och 2). Du startar
alltså med en stående fm bakifrån, om det nu finns en sån maska, hehe.
*2 lm och RFst runt RFfm mellan blombladen. (2 lm, RBfm runt nästa st) 5 gånger. * Upprepa från * till * ytterligare 5
gånger. Uteslut den sista RFfm på sista repetitionen. Slut varvet med en sm i toppen på första RBfm.
Maskantal:
•

Totalt: 30 RBfm, 6 RFst, och 36 2-lmb

•

Per Blomblad: 5 RBfm och 6 2-lmb per blomblad, och 1 RFst mellan varje blomblad
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Varv 6
• Om du använder samma färg, sm till, och in i nästa 2-lmb. 5 lm (detta räknas som den första st och en 2lmb) och st i nästa 2-lmb. Dessa 2 st ska vara på vardera sidan av RFst på föregående varv (Bild 1).
•

Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående stolpe i nästa 2-lmb. 2 lm och st i nästa 2-lmb.
Dessa 2 st ska vara på vardera sidan av RFst på föregående varv (Bild 1).

*2 lm och hst i nästa 2-lmb. (2 lm, fm i nästa 2-lmb) två gånger. 2 lm, hst i nästa 2-lmb. (2 lm, st i nästa 2-lmb) två
gånger – se Bild 2.* Upprepa från * till * ytterligare 4 gånger.
2 lm och hst i nästa 2-lmb. (2 lm, fm i nästa 2-lmb) två gånger. 2 lm och hst i nästa 2-lm. 2 lm och slut varvet med en
sm i den tredje lm på start5-lmb (eller den stående stolpen).
Se till att st hamnar på vardera sidan om RFst på föregående varv (Bild 2).
Maskantal: 36 m och 36 2-lmb {12 fm, 12 hst, 12 st och 36 2-lmb}
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Varv 7
• Om du använder samma färg, sm till, och in i nästa 2-lmb. 1 lm och 2 fm i samma 2-lmb.
•

Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i nästa 2-lmb och gör sedan en till fm i
samma 2-lmb.

Gör 2 fm i nästa 2-lmb. Gör 3 fm i nästa 2-lmb. *Gör 2 fm i var och en av de nästa 2 2-lmb, gör 3 fm i nästa 2lmb.* Upprepa från * till * ytterligare 10 gånger. Slut varvet med en sm i BMB på den första fm.
Maskantal: 84 fm
Räkna dina maskor!
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Varv 8
Du kommer enbart att virka i den bakre maskbågen (BMB) på detta varv.
•

Om du använder samma färg, 2 lm (som räknas som din första hst).

•

Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående hst i BMB i samma m som avslutade föregående
varv (Bild 1).

Hst i BMB i nästa 5 m och sedan 2 hst i BMB i nästa m (Bild 2). *Hst i BMB i nästa 6 m och sedan 2 hst i BMB i nästa
m.* Upprepa från * till * ytterligare 10 gånger. Slut varvet med en sm i start2-lmb (eller stående hst).
Maskantal: 96 hst (gjorda i BMB)

Så ja! Eller hur, det var väl inte så svårt?
Om du vill kontrollera din virkfasthet, så är det ett bra tillfälle att göra det nu. All information finns HÄR så du kan
kontrollera att du är på rätt väg.
Kom ihåg att prenumerera på mitt Veckobrev om du vill hålla dig uppdaterad. Du kan också gilla min Facebook sida
eller följa mig på Bloglovin, Google+, Pinterest, Twitter, eller Instagram.
Virka med glädje!
Dedri

