1|Sida
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Sophie’s Universe Del 2 {Instruktioner med bilder}
©Dedri Uys 2014. Alla rättigheter förbehållna.
Översatt till svenska av: Emma Vingqvist, Agnetha Magnusson, Åza Karlsson och Ulrika Larsson.
Ett speciellt erkännande till Chris Simon för att hon gett mig tillstånd att använda en modifierad version av hennes
design Lace Petals flower.

Hjälpmedel
•
•
•

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

Översättningar
Du hittar en lista över alla tillgängliga översättningar (med länkar) HÄR.
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Material och färger
Jag använde Scheepjeswol Cotton 8 (finns tillgängligt på Deramores) och en 3.25 mm Clover Amour Virknål.
Om du vill se en lista över alla tre versionerna (som även inkluderar storlek, material och virkfasthet) så se DETTA
INLÄGG.

Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Varv 9

Light Green

Olive

Canada Jade

Varv 10

Moors

Heath

Corundum Ruby

Varv 11

Heath

Cyclamen

Garnet

Varv 12

Heath

Cyclamen

Garnet

Varv 13

Heath

Cyclamen

Garnet

Varv 14

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Varv 15

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

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

BMB – Bakre maskbågen
RBfm – Relieffastmaska bakifrån
Lm-Luftmaska
St – Stolpe
RFst– Reliefstolpe framifrån
RFfm – Relieffastmaska framifrån
Hst – Halvstolpe
Fm – Fast maska
Sm– Smygmaska
m – Maska/Maskor
Dst-dubbelstolpe
lmb – Luftmaskbåge
* Repetera instruktioner mellan asteriskerna det antal gånger som anges. Detta är en kärnrepetition och
består av flera olika instruktioner.
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() – 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 nålen
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

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
Instruktioner till Del 1 finns HÄR.
Varv 9
• Om du använder samma färg: 5 lm (räknas som första st och 2 lm) och sedan st i samma m. Detta är din
första V-maska. 1 lm.
•

Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående stolpe i samma maska som avslutade föregående
varv, 2 lm och st i samma m (Bild 1 och 2). Detta är din första V-maska (Bild 3). 1 lm.

*Hoppa över 3 m, gör en V-maska i nästa m. 1 lm (Bild 4).* Upprepa från * till * ytterligare 22 gånger. Slut varvet
med en sm i den tredje lm på start5-lmb (eller i toppen på den stående stolpen).
Maskantal: 24 V-maskor och 24 1-lmb mellan V-maskorna {48 st, 24 1-lmb, och 24 2-lmb}
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Varv 10
Notera: På detta varv kommer du enbart att virka i 2-lmb (utrymmet mellan de 2 “benen” på vardera Vmaska). Hoppa över alla 1-lmb mellan V-maskorna.
•
•

Om du använder samma färg, sm till nästa 2-lmb, 1 lm och fm i samma.
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i nästa 2-lmb (Bild 1).

*Gör 4 dst i nästa 2-lmb (Bild 2). 3 lm och sm i tredje lm från virknålen (Bild 3 och 4). Du ska nu ha en liten picot på
toppen av den fjärde dst. Gör ytterligare 4 dst i samma 2-lmb (Bild 5). Fm i nästa 2-lmb (Bild 6).* Upprepa från * till
* ytterligare 11 gånger. Uteslut sista fm på sista repetitionen. Slut varvet med en sm i första fm. Klipp av garnet, fäst
tråden och byt färg.
Ledtråd: Om du har mer än 12 blomblad i slutet på varvet, så har du inte hoppat över 1-lmb mellan V-maskorna.
Maskantal:
•
•

Totalt: 12 blomblad och 12 fm {96 dst och 12 fm}
Per Blomblad: 8 dst, 1 picot {1 fm mellan blombladen}
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Varv 11
Frivilligt: Om du vill ge blombladen mer definition så kan du virka detta varv i BMB.
Anslut nytt garn genom att göra en stående halvstolpe i den första dst på valfritt blomblad (Bild 1). Om du har
problem att hitta vilka maskbågar som hör till respektive maska så se denna handledning. Den handlar om hur
maskorna är uppbyggda vid virkning i runda varv.
När du gjort din första hst, fm i nästa dst på blombladet (Bild 2). 6 lm (Bild 3). Fm i sjunde dst på blombladet (Bild 4)
och hst i sista dst. St i fm mellan blombladen (Bild 5).
*Hst i första dst på nästa blomblad och fm i nästa dst. 6 lm. Fm i sjunde dst på blombladet och hst i sista dst. St i fm
mellan blombladen.* Upprepa från * till * ytterligare 10 gånger. Slut varvet med en sm i den stående hst.
Maskantal: 12 st, 24 hst, 24 fm, och 12 6-lmb.
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Varv 12
• Om du använder samma färg, 1 lm och fm i samma m. Sedan fm i nästa m (Bild 1).
• Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i samma maska som avslutade
föregående varv och gör sedan en fm i nästa m.
*’Gör 6 fm i 6-lmb bakom blombladet (Bild 2). Fm i nästa 5 m.* Upprepa från * till * ytterligare 10 gånger. Gör 6 fm i
sista 6-lmb och sedan fm i de sista 3 m. Slut varvet med en sm i första fm.
Maskantal: 132 fm

Varv 13
Notering: Den första fm i vardera repetition ska virkas i den tredje fm som virkats i 6-lmb – se Bild 2. De två 4dstgrupperna som formar vardera blomblad ska vara på vardera sidan om st på Varv 11. När de 3 m efter blombladet
hoppas över så ha i åtanke att den första maskan att hoppa över kommer att vara delvis gömd.
•
•

Om du använder samma färg, 4 lm (räknas som första dst) och sedan 3 dst i samma m (Bild 1).
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en sm i samma m som avslutade föregående varv. 4 lm
(räknas som första dst) och sedan 3 dst i samma m.

*Hoppa över 3 m (se Noteringar ovan). Fm i nästa m (Bild 2). Fånga upp picoten från Varv 10 genom att föra
virknålen genom den andra lm på picoten OCH i nästa m på Varv 12 och göra en fm genom båda lagren (Bild 3 - 5).
Fm i nästa fm (Bild 6). Hoppa över 3 m. Gör 4 dst i nästa m. Gör en picot (som på varv 10) och gör sedan 4 dst i nästa
m.* Upprepa från * till * ytterligare 10 gånger.
Hoppa över 3 m. Fm i nästa m. Fånga upp picoten från Varv 10 genom att föra virknålen genom den andra lm på
picoten OCH i nästa m på Varv 12 (som tidigare). Fm i nästa m. Hoppa över 3 m. Gör 4 dst i sista m. Gör en picot. Slut
varvet med en sm i toppen på första 4-lmb. Klipp av garnet och fäst ändarna: Byt färg.
Bild 7 visar placeringen av de 2 grupperna med dst och placeringen av de 3 fm mellan "blombladen".
Maskantal:
•
•

Totalt: 12 blomblad och 36 fm {96 dst och 36 fm}
Per Blomblad: 8 dst, 1 picot {3 fm mellan blombladen}
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Varv 14
Frivilligt: Om du vill ge blombladen mer definition så kan du virka detta varv i BMB.
Anslut nytt garn genom att göra en stående halvstolpe i den första dst på valfritt blomblad. Fm i nästa dst på
blombladet. 6 lm. Fm i sjunde dst på blombladet och hst i sista dst. St i nästa fm (Bild 1), RFst runt picoten på varv 10
(Bild 2 och 3), st i sista fm (Bild 4).
*Hst i första dst på nästa blomblad och fm i nästa dst. 6 lm. Fm i sjunde dst på blombladet och hst i sista dst. St i
nästa fm, RFst runt picoten på Varv 10, st i sista fm.* Upprepa från * till * ytterligare 10 gånger. Slut varvet med en
sm i första stående hst.
Maskantal: 24 st, 12 RFst, 24 hst, 24 fm, och 12 6-lmb.
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Varv 15
Varv 15 är likadant som Varv 12, men med fler fm.
•
•

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

(Gör 6 fm i 6-lmb bakom blombladet. Fm i nästa 7 m) 11 gånger. Gör 6 fm i sista 6-lmb. Fm i sista 5 m. Slut varvet
med en sm i första fm.
Maskantal: 156 fm

