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Sophie’s Universe Del 3

Sophie’s Universe Del 3 {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 TILL Del 3** av Esther Dijkstra från It’s All in a Nutshell
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Översättningar
Du kan hitta en lista över alla tillgängliga översättningar (med länkar) HÄR.

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.
Färger för del 3

Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Varv 16

Canary

Canary

Deep Amathyst

Varv 17

Light Pink

Light Rose

Deep Amathyst

Varv 18

Fuchsia

Rose

Lemon Quartz

Varv 19

Dark Pink

Bordeaux

Lemon Quartz

Varv 20

Moors

Cyclamen

Green Agate

Varv 21

Light Green

Olive

Green Agate

Varv 22

Turquoise

Dark Turquoise

Amazonite

Varv 23

Light Turquoise

Light Blue

Amazonite

Varv 24

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Varv 25

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Förkortningar
•
•
•
•
•
•
•
•

Lm-Luftmaska
St – Stolpe
RFst– Reliefstolpe framifrån
RF3dst-Relieftredubbelstolpe framifrån
RFdst – Reliefdubbelstolpe framifrån
Hst – Halvstolpe
Fm – Fast maska
Sm– Smygmaska
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•
•

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
•
•
•

•

Kluster: st3tills – se denna instruktion.
Krabbmaska: Denna maska kallas även för fasta maskor baklänges. Se denna instruktion.
Popcornmaska: Gör 5 st i samma maska. Ta bort din virknål från den sista maskan. Sätt in virknålen
genom den första av de 5 st. Fånga den lösa sista öglan med virknålen och dra den genom den
första maskan. 1 lm. Se denna instruktion.
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.

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 - 15

Länkar till Varv 1-15 finns HÄR.
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Varv 16
Ledtråd: Hst som virkas i picoterna ska hamna i den 4:e fm som virkats i 6-lmb.
•
•

Om du använder samma färg, sm till nästa m och sedan 2 lm (detta räknas som din första hst). Hst i nästa 3
m.
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående halvstolpe i m efter den som avslutade
föregående varv. Hst i nästa 3 m (Bild 1).

*Fånga upp picoten genom att göra en hst genom picoten på Varv 13 och i nästa m på Varv 15 (genom båda lagren,
som i tidigare varv) - se Bild 2. Hst i nästa 5 m (Bild 3) och gör en RFdst runt RFst på varv 14 (Bild 4). Hoppa över
nästa m på Varv 15 och 2 hst i nästa m (visas med en pil på Bild 5 och det visas hur den ser ut på Bild 6). RFdst runt
samma RFst på varv 14 (Bild 7). Hoppa över nästa m på Varv 15 och hst i nästa 4 m (Bild 8).* Upprepa från * till *
ytterligare 11 gånger men uteslut de sista 4 hst på sista repetitionen (Bild 9). Slut varvet med en sm i toppen på 2lmb (eller den stående hst).
Maskantal: 168 m {144 hst och 24 RFdst}

5|Sida

Sophie’s Universe Del 3

Varv 17
• Om du använder samma färg, 1 lm och fm i samma m. Fm i nästa 4 m (Bild 1).
• Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i samma m som avslutade föregående
varv. Fm i nästa 4 m.
*RFst runt picoten på varv 13 (visas med en pil på Bild 1 och det visas hur den ser ut på Bild 2 och 3). Hoppa över
nästa m på Varv 16 och fm i nästa 6 m (Bild 4). Gör 2 fm i nästa m (Bild 5). Fm i nästa 6 m (Bild 6).* Upprepa från * till
* ytterligare 11 gånger men uteslut de sista 5 fm på sista repetitionen. Slut varvet med en sm i den första fm.
Maskantal: 180 m {168 fm och 12 RFst}

Notera
Under nästa 3 varv så kan Sophie buckla sig. Detta rättar till sig av sig själv på Varv 21 och 22, så det behöver du inte
vara orolig över. Om bara ditt maskantal stämmer så kommer allt att lösa sig.
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Varv 18
Kom ihåg att popcornet består av 5 st som sluts med en sm.
•
•

Om du använder samma färg, sm i nästa 3 m så du kommer till den andra fm innan RFst. 2 lm (räknas som
första hst). Hst i nästa m.
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående halvstolpe i den andra fm före valfri RFst på
föregående varv. Hst i den m som avslutade föregående varv.

*Gör en popcornmaska i nästa m (som ska vara RFst) - se Bild 2. Hst i nästa 4 m (Bild 3). RFdst runt RFdst på varv 16
(Bild 5). Hoppa över nästa m på Varv 17 (visas med en pil på Bild 5). Hst i nästa 2 m. Gör 2 hst i nästa m. Hst i nästa 2
m (Bild 6). RFdst runt RFdst på Varv 16 (Bild 7). Hoppa över nästa m på Varv 17. Hst i nästa 3 m (Bild 8).* Upprepa
från * till * ytterligare 11 gånger men uteslut de sista 2 hst på den sista repetitionen. Slut varvet med en sm i toppen
på start2-lmb (eller den stående hst).
Maskantal: 192 m {156 hst, 12 popcorn och 24 RFdst}
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Varv 19
Ledtråd: Det är 12 repetitioner med vardera 16 m. Om du vill kontrollera att du inte missar eller lägger till maskor så
kontrollera att den första av m på vardera repetition av 16 m virkas i popcornmaskan.
Identifiera vilka “öglor” du ska virka i på popcornmaskan: syftet med detta mönster är att “toppen” på
popcornmaskan är den första st av de 5 st som virkats för att skapa popcornet. Du hittar öglorna till denna maska till
höger om popcornet (till vänster om du virkar med vänster hand) – se pilmarkeringen på Bild 2. Du ska alltså
inte virka i lm på toppen av vardera popcorn (visas med en pil på Bild 1).
•
•

Om du använder samma färg, sm till popcornmaskan. 3 lm (räknas som din första st).
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående stolpe i valfri popcornmaska på varvet (Bild 2).

St i alla m varvet ut. Slut varvet med en sm i start3-lmb (eller den stående stolpen).
Bild 3 nedan visar hur den första st efter popcornet har virkats.
Maskantal: 192 st
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Varv 20
• Om du använder samma färg, 3 lm (räknas som din första st). St i nästa 3 m.
• Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående stolpe i samma m som avslutade föregående varv.
St i nästa 3 m.
*RF3dst runt RFdst på Varv 18 (Bild 1). Hoppa över nästa m på Varv 19 och st i nästa 10 m (Bild 2). RF3dst runt RFdst
på Varv 18 (Bild 3). Hoppa över nästa m på Varv 19 och st i nästa 4 m (Bild 4). Första st ska hamna i st i toppen av
popcornmaskan.* Upprepa från * till * ytterligare 11 gånger men uteslut de sista 4 st på sista repetitionen. Slut
varvet med en sm i start3-lmb (eller stående stolpen).
Maskantal: 192 m {168 st och 24 RF3dst}
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Varv 21
• Om du använder samma färg, 3 lm (räknas som första st). St i nästa m.
• Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående stolpe i samma m som avslutade föregående varv.
St i nästa m.
*Gör 2 st i nästa m. St i nästa 3 m. Sista st ska hamna i st efter RF3dst på föregående varv (Bild 1). (2 lm och gör
ett kluster) tre gånger (Bild 2 och 3). 2 lm och st i nästa 3 m (Bild 4).* Upprepa från * till * ytterligare 11 gånger men
uteslut de sista 2 st på den sista repetitionen. Slut varvet med en sm i toppen på start3-lmb (eller stående stolpen).
Maskantal: 132 m och 48 2-lmb {96 st och 36 kluster}
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Varv 22
Här kommer “blombladen” som formats av dina reliefmaskor framifrån att vara nästan kompletta. På detta varv
kommer du att virka spetsen på blombladen.
Var inte orolig om din mandala börjar bli vågig under detta varv. Den kommer att räta ut sig under nästa varv.
•
•

Om du använder samma färg, 1 lm och fm i samma m. Fm i nästa 2 m.
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i samma m som avslutade föregående
varv. Fm i nästa 2 m.

*RF3dst runt RF3dst på Varv 20 till vänster om popcornmaskan (till höger om du virkar med vänster hand) - se Bild
1. RF3dst runt RF3dst på Varv 20 till höger om popcornmaskan (till vänster om du virkar med vänster hand) - se Bild
2. Hoppa över nästa m på Varv 21. Fm i nästa 3 m (Bild 3). (Gör 2 fm i nästa 2-lmb, fm i toppen av nästa kluster) tre
gånger. Gör 2 fm i sista 2-lmb (Bild 4). Fm i nästa 4 m (Bild 5).* Upprepa från * till * ytterligare 11 gånger men uteslut
de sista 3 fm på sista repetitionen. Slut varvet med en sm i första fm.
Maskantal: 240 m {216 fm och 24 RF3dst}
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Varv 23
Notera: När du virkar runt RF3dst på föregående varv så virkar du en RFst runt båda (tillsammans) och hoppar över
toppen av dessa 2 m. Pilarna på Bild 4 visar de toppar på RF3dst som ska hoppas över.
•
•

Om du använder samma färg, 3 lm (räknas som första st). St i nästa 2 m (Bild 1).
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående stolpe i samma m som avslutade föregående varv.
St i nästa 2 m (Bild 1).

*Gör en RFst runt båda RF3dst på varv 22 (Bilder 2 och 3). Se Noteringar ovan om du behöver hjälp med detta. St i
nästa 18 m (Bild 5). Missa inte av misstag den första fm efter RFst.* Upprepa från * till * ytterligare 11 gånger men
uteslut de sista 3 st på sista repetitionen. Slut varvet med en sm i toppen på start3-lmb (eller stående stolpen).
Maskantal: 228 m {216 st och 12 RFst}
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Varv 24
På detta varv kommer du att göra ökningar genom att göra maskor i öglorna (i toppen) av RFst OCH runt själva
maskan.
•
•

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

*Hst i nästa 2 m. Sista hst ska hamna i toppen av RFst på föregående varv (Bild 1). RFst runt nästa RFst på
föregående varv (Bild 2). Hst i nästa 2 m (Bild 3). Fm i nästa 15 m.* Upprepa från * till * ytterligare 11 gånger men
uteslut de sista 2 fm på sista repetitionen. Slut varvet med en sm i den första fm. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal: 240 m {180 fm, 48 hst, och 12 RFst}
Notera: Jag har använt färgen Canary på bilderna nedan för att bättre kunna visa maskornas placering. På den
färdiga filten har jag använt färgen light turquoise.
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Varv 25 (Frivilligt)
Detta varv är frivilligt. Krabbmaskorna har en tendens att göra många människor sura, men jag gillar att göra dem.
Var inte orolig om din Mandala börjar våga sig litegrann när du gör varvet med krabbmaskor. När du har blockat den
så kommer den att vara helt slät.
Börja i valfri maska med en stående fastmaska (Bild 1). Gör en krabbmaska i vardera m varvet ut (Bild 2 och 3).
Om du inte vet hur man gör krabbmaskor, så se denna videohandledning. När du kommer till slutet av varvet, gör en
krabbmaska i samma maska som den stående fastmaskan. Du behöver inte avsluta varvet med en sm. Jag ger dig ett
äpple om du klarar av att göra en sm där! Klipp bara av garnet och fäst ändarna.
Maskantal: 240 Krabbmaskor
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Ser du "vågningen" jag pratade om? Det ser värre ut på bilden än vad det egentligen var.
Detta är inget som du behöver vara orolig över. Det blir så därför att krabbmaskorna tar upp mer utrymme och är
mindre sträckta än vanliga fasta maskor. På grund av detta så sträcks sista varvet ut litegrann. När din mandala är
blockad så blir den helt perfekt!
Om du ska fortsätta med CAL:en så behöver du inte blocka nu. I nästa del så formas mandalan till en fyrkant och det
kommer att ta bort "vågningen".

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!

