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Sophie’s Universe Del 4 (Sophie’s Garden)
©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 4** av Esther Dijkstra från It’s All in a Nutshell

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.
Färger för del 4

Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Varv 26

Light Green

Olive

Canada Jade

Varv 27

Canary

Light Rose

Moonstone

Varv 28

Light Green

Olive

Canada Jade

Varv 29

Fuchsia

Rose

Coral

Varv 30

Violet

Cyclamen

Moonstone

Varv 31

Dark Pink

Violet

Corundum Ruby

Varv 32

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Varv 33

Turquoise

Dark Turquoise

Lemon Quartz

Varv 34

Canary

Canary

Moonstone

Varv 35

Moors

Light Rose

Moonstone

Varv 36

Light Purple

Rose

Blue Apatite

Frivilliga
blommor

Light Pink

Heath

Green Agate

Storlek

Sophie's Universe Del 4

Stor

Mellan

Liten

56 - 58 cm

46 - 48 cm

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

RBfm - Relieffastmaska bakifrån
RBhst - Reliefhalvstolpe bakifrån (Mandalan görs fyrkantig)
RBst - Reliefstolpe bakifrån (Mandalan görs fyrkantig)
RBdst - Reliefdubbelstolpe bakifrån (Mandalan görs fyrkantig)
St – Stolpe
RFst – Reliefstolpe framifrån
RFhst - Reliefhalvstolpe framifrån
RFfm – Relieffastmaska framifrån
RFdst – Reliefdubbelstolpe 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.

•

() – Repetera instruktioner mellan parenteserna det antal gånger som anges. Detta är en kortare repetition.

Specialmaskor
•
•

Dst-kluster: dst3tills – se denna instruktion. Notera att vi virkar framifrån runt själva basen på maskorna och
inte i toppen av maskorna som det beskrivs i 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.

Kom ihåg att titta på Viktiga tips innan du startar med del 4. Du kommer att behöva byta till den rekommenderade
storleken på virknål om du gjort de tidigare delarna med en mindre virknål (som det är rekommenderat).
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Instruktioner
Varv 1 - 25

Länkar till Varv 1 – 25 finns HÄR.
Varv 26
På detta varv virkar du bakifrån runt basen på maskan på Varv 24. Det är viktigt att du inte av misstag hoppar över
en maska eller virkar runt två maskor samtidigt. Jag har infogat referenser som hjälp, så du vet när du ska virka i
nästa RFst på varv 24.
Det kan vara lite knepigt att virka RBdst i hörnen, men jag är säker på att du klarar det!
Anslut garnet med en stående fastmaska bakifrån runt valfri RFst på varv 24 (Bild 1). RBfm runt nästa 9 m.
*RBhst runt nästa 10 m. Den sista RBhst ska hamna i m innan RFst på Varv 24 (Bild 2). RBst runt nästa 9 m. (Gör 3
RBdst runt nästa m, 2 lm och gör 3 RBdst runt nästa m.) Detta formar ditt hörn (Bild 3 och 4). RBst runt nästa 9
m. Den sista RBst ska hamna i maskan innan RFst på Varv 24 (Bild 5). RBhst runt nästa 10 m. RBfm runt nästa 20
m.* Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut de sista 10 RBfm på sista repetitionen. Slut varvet med en
sm i första fm.

Maskantal:
•
•

Totalt: 256 m och 4 2-lmb i hörnen {80 RBfm, 80 RBhst, 72 RBst och 24 RBdst}
Per Sida: 64 m {20 RBfm, 20 RBhst, 18 RBst och 6 RBdst}

Varv 27
• Om du använder samma färg, 1 lm och fm i samma m. Fm i nästa 13 m.
• Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i samma m som avslutade föregående
varv (Bild 1). Fm i nästa 13 m.
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*Hst i nästa 3 m och st i nästa 12 m. Sista st ska hamna i sista RBst innan de 3 RBdst som formar hörnet – se Bild 2.
Hoppa över de 3 RBdst. I 2-lmb i hörnet: (6 st, 3 lm och sm i tredje lm från virknålen för att forma en picot, 6 st). Det
blir trångt att få in alla 12 st i hörnlmb. Tryck ihop dem ordentligt (Bild 3 - 5). Hoppa över de 3 RBdst. St i nästa 12 m
(visas med en pil på Bild 5 och det visas hur den ser ut på Bild 6), hst i nästa 3 m, och fm i nästa 28 m.* Upprepa från
* till * ytterligare 3 gånger men uteslut de sista 14 fm på sista repetitionen. Slut varvet med en sm i första fm. Klipp
av garnet och fäst ändarna.
Maskantal:
•

Totalt: 280 m och 4 picoter i hörnen {112 fm 24 hst och 144 st}

•

Per Sida: 70 m {28 fm, 6 hst, och 36 st per sida}

Varv 28
När du gör hörnen på detta varv, så kommer det att verka som att de är för tighta, men det är inget som du behöver
oroa dig för.
Anslut garnet med en stående fastmaska i picotens 3-lmb (Bild 1).
*4 lm. Gör ett 3dst-kluster, som virkas runt basen framifrån på de 3 RBdst på Varv 26 (Bild 3 och 4). 2 lm (Bild 5).
Hoppa över de första 4 st efter RBdst. Hst i nästa 2 m (visas med en pil på Bild 6 och det visas hur den ser ut på Bild
7). 2 lm, hoppa över nästa 2 m och hst i nästa 2 m (2 lm, hoppa över nästa 2 m och fm i nästa 2 m) 9 gånger. (2 lm,
hoppa över nästa 2 m och hst i nästa 2 m) två gånger. Nu ska det vara 4 st kvar innan RBdst på Varv 26 – se Bild 8. 2
lm. Gör ett 3dst-kluster, som virkas runt basen framifrån på de 3 RBdst på Varv 26 (Bild 9). 4 lm. Fm i picoten (Bild
10).*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut den sista fm på sista repetitionen. Slut varvet med en sm i
första fm. Klipp av garnet och fäst ändarna.
När varvet är färdigt så tryck (4-lmb, fm, 4-lmb) i alla fyra hörnen så de hamnar på baksidan av ditt arbete, och de
ska inte varken vara synliga eller användas något mer (Bild 11 och 12)!
Maskantal:
•

Totalt: 116 m, 8 4-lmb och 56 2-lmb {8 dst-kluster, 32 hst och 76 fm – inkluderar fm i hörnen}

•

Per Sida: 29 m, 2 4-lmb och 14 2-lmb {2 dst-kluster, 8 hst och 19 fm – inkluderar fm i hörnen}
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Varv 29
Alla maskor utom 16 kommer på detta varv att virkas i maskor på Varv 27. När du virkar i maskorna på Varv 27
under 2-lmb så virka framför dem, inte över dem!
Du kommer att se att det finns en RFst i instruktionerna nedan som har strukits under, är i fetstil och har röd färg.
Varför? Därför att många människor har återkopplat till mig och berättat att de missat att just denna maska ska
vara RFst, inte RFdst. Kommer jorden att gå under om du av misstag virkar dem som RFdst? Nej. Din ruta kommer
bara att buckla sig lite, lite på varje sida.
Anslut garnet med en stående halvstolpe i andra hst på Varv 28 på valfri sida (Bild 1).
*RFdst runt de 2 m på Varv 27 direkt nedanför nästa 2-lmb (Bild 2). Kom ihåg att virka framför 2-lmb, inte över den se Bild 5. (2 lm och RFst runt de 2 m på Varv 27 direkt nedanför nästa 2-lmb – se Bild 3 och 4) 10 gånger. 2 lm och
RFdst runt de 2 m på Varv 27 direkt nedanför nästa 2-lmb. Hst i nästa 2 hst på Varv 28 (Bild 6).
Nu ska du virka i halvcirkeln som formats av (6 st, picot, 6 st) på Varv 27, och framför 4-lmb på Varv 28. Du måste
trycka “löven” åt sidan för att hitta den första och den sista m på halvcirkeln – se Bild 7. 2 lm och gör ett dst-kluster i
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de första 3 st i halvcirkeln (Bild 7 och 8). (4 lm och gör ett dst-kluster i nästa 3 st i halvcirkeln) tre gånger (Bild 9 och
10). 2 lm och hst i nästa 2 hst på Varv 28 (Bild 11).*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut den sista hst på sista repetitionen. Slut varvet med en sm i
första hst.
Maskantal:
•
•

Totalt: 128 m, 12 4-lmb, och 52 2-lmb {16 dst-kluster, 16 hst, 16 RFdst och 80 RFst}
Per Sida: 32 m, 3 4-lmb, och 13 2-lmb {4 dst-kluster, 4 hst, 4 RFdst och 20 RFst}

Varv 30
Anslut garnet med en stående stolpe i den mittersta 4-lmb i valfritt hörn. (2 st, 2 lm, 3 st) i samma 4-lmb. Detta är
ditt första hörn (Bild 1).
*Gör 5 st i nästa 4-lmb. Gör 5 st i nästa 2-lmb (Bild 2). Hoppa över nästa 2 hst och sm i nästa RFdst (Bild 3). Gör 8 st i
nästa 2-lmb. Hoppa över nästa RFst och sm i nästa RFst (Bild 4). Nu ska du virka i m och 2-lmb på Varv 28, som du
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hittar bakom maskorna på Varv 29. (Fm i nästa 2 m på Varv 28 (visas med pilar på Bild 5 och det visas hur de ska ut
på Bild 6), gör 2 fm i nästa 2-lmb på Varv 28m- se Bild 7) 8 gånger. Fm i nästa 2 m på Varv 28. (Du ska nu ha gjort
totalt 34 fm).
Virka än en gång i Varv 29: sm i nästa RFst. Hoppa över nästa RFst och gör 8 st i nästa 2-lmbs (Bild 8). Hoppa över
nästa 2 RFdst och sm i nästa hst (visas med en pil på Bild 8 och det visas hur de ska se ut på Bild 9). Hoppa över nästa
hst och gör 5 st i nästa 2-lmb. Gör 5 st i nästa 4-lmb. (3 st, 2 lm, 3 st) i den mittersta 4-lmb (Bild 10).*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut det sista hörnet på sista repetitionen. Slut varvet med en sm i
toppen på den stående st.
Maskantal:
•
•

Totalt: 304 m och 4 2-lmb {168 st och 136 fm}
Per Sida: 76 m {42 st och 34 fm}
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Varv 31
Detta varv kräver mycket koncentration!
•
•

Om du använder samma färg, sm i nästa 2 st och in i hörn2-lmb (1 lm, fm, 2 lm, fm) i samma 2-lmb.
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i valfri hörn2-lmb. (2 lm, fm) i samma
2-lmb.

*Fm i nästa 12 st (Bild 1). Hoppa över nästa st och gör en RFst runt den första RFdst på Varv 29. Gör en RBfm i var
och en av de nästa 8 st i halvcirkeln på Varv 30. Hoppa över nästa RFst på Varv 29 och RFst runt nästa RFst på Varv 29
(detta ska vara den RFst som redan innehåller sm från Varv 30) – se Bild 2. St i nästa 2 fm på Varv 30 (bakom nästa 2lmb på Varv 29) – se Bild 3. RFst runt nästa 2 RFst på Varv 29 (Bild 4) och hoppa över nästa 2 m på Varv 30, som är de
2 fm som gjorts i 2-lmb på Varv 28 som är direkt bakom reliefmaskorna framifrån (visas med pilar på Bild 5).
Hst i nästa 2 m på Varv 30. RFhst runt nästa 2 RFst på Varv 29 och hoppa över nästa 2 fm på Varv 30.
(Fm i nästa 2 m på Varv 30. RFfm runt nästa 2 RFst på Varv 29 och hoppa över nästa 2 fm på Varv 30) 4 gånger. Fm i
nästa 2 m på Varv30.
RFst runt nästa 2 RFst på Varv 29 och hoppa över nästa 2 m på Varv 30. St i nästa 2 m på Varv 30 (Bild 6).
RFst runt nästa RFst på Varv 29 (Bild 7). RBfm i var och en av de 8 st i halvcirkeln på Varv 30. Hoppa över nästa RFdst
på Varv 29 och RFst runt nästa RFdst (Bild 8). Hoppa över nästa st på Varv 30 och fm i nästa 12 st. (Fm, 2 lm, fm) i
hörn2-lmb (Bild 9).* Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut det sista hörnet på sista repetitionen. Slut
varvet med en sm i första fm.
Maskantal:
•
•

Totalt: 320 m och 4 2-lmb
Per Sida: 80 m {8 RFfm, 36 fm, 16 RBfm, 4 RFhst, 4 hst, 8 RFst och 4 st}
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Varv 32
• Om du använder samma färg, sm till 2-lmb. (1 lm, fm, 2 lm, fm) i samma 2-lmb.
• Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i valfri hörn2-lmb. (2 lm, fm) i samma
hörn-lmb.
*RBfm i nästa 12 m. RBhst i nästa m (Bild 1). Gör 3 dst i första 2-lmb på Varv 28 (bakom “blombladet”) – se Bild 2.
Gör 3 dst i nästa 2-lmb på Varv 28 (Bild 3). Hoppa över de 8 RBfm på blombladet och nästa RFst. Fm i var och en av
nästa 34 m (Bild 4 och 5). Den sista fm ska hamna i maskan innan RFst på varv 31 (Bild 6).
(Gör 3 dst i nästa 2-lmb på Varv 28) två gånger – som tidigare. Hoppa över de 8 RBst på blombladet och nästa RFst
på Varv 31. RBhst i nästa m. RBfm i nästa 12 m. (Fm, 2 lm, fm) i hörn2-lmb (Bild 7).* Upprepa från * till * ytterligare 3
gånger men uteslut det sista hörnet på sista repetitionen. Slut varvet med en sm i första fm.
Maskantal:
•
•

Totalt: 296 m och 4 2-lmb
Per Sida: 74 m {24 RBfm, 36 fm, 2 RBhst och 12 dst}
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Varv 33
På detta varv ska vi göra små zick-zack “höjder” genom att virka maskor på ytan. Detta varv är lite asymmetriskt. Det
är 20 fm före zick-zackmönstret, och bara 19 fm efter dem (och då är den sista m på den sista “höjden” medräknad,
men fm i hörnen är inte medräknade).
•
•

Om du använder samma färg, sm till 2-lmb. (1 lm, fm, 2 lm, fm) i samma 2-lmb.
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i valfri hörn2-lmb. (2 lm, fm) i samma
hörn-lmb.

*Fm i nästa 20 m (Bild 1 och 2). Den sista fm hamnar i sista dst som virkats i 2-lmb bakom blombladet. Om den inte
hamnar där så kontrollera så du inte av misstag har hoppat över första (gömda) m efter hörnet (3 lm och en sm i
nästa 2-lmb på Varv 29. Denna 2-lmb är på framsidan av ditt arbete, mellan en grupp av reliefmaskor framifrån (Bild
3 och 4). 3 lm, hoppa över nästa 3 m på Varv 32 och fm i nästa m på Varv 32 – se Bild 5) 9 gånger. Den sista fm ska
hamna i andra dst som virkats i 2-lmb bakom blombladet.
Fm i nästa 18 m. Du har nu 19 fm (inkluderat den sista m på den sista "höjden"). (Fm, 2 lm, fm) i hörn2-lmb.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut det sista hörnet på sista repetitionen. Slut varvet med en sm i
första fm.
Maskantal:
•
•

Totalt: 196 fm, 32 zick-zack “höjder”, och 4 hörn2-lmb
Per Sida: 49 fm per sida och 8 zick-zack “höjder”
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Varv 34
• Om du använder samma färg, sm till 2-lmb. (2 lm, hst, 2 lm, 2 hdc) i samma 2-lmb.
• Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående halvstolpe i valfri hörn2-lmb. (Hst, 2 lm, 2 hst) i
samma hörn-lmb.
*Hoppa över den första (gömda) maskan och gör hst i nästa 20 m (Bild 1). (Hst i nästa 3 m på Varv 32 (Bild 2), gör
en RBfm runt nästa fm på Varv 33 (Bild 3 och 4), som är virkad i toppen på zick-zackmönstret) 8 gånger. Hst i nästa 3
m på Varv 32. Hst i nästa 20 m på Varv 33, och se då till att inte av misstag missa den första m efter den sista 3-lmb
(Bild 6).
(2 hst, 2 lm, 2 hst) i nästa 2-lmb.* Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut det sista hörnet på sista
repetitionen. Slut varvet med en sm i toppen på start2-lmb (eller den stående hst).

Maskantal: 284 hst, 32 fm, och 4 2-lmb {79 m per sida}
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Varv 35
Anslut garnet med en stående halvstolpe i valfri hörn-2lmb. (Hst, 2 lm, hst) i samma hörn-lmb (Bild 1).
*Hoppa över den första hst (som hur som helst kommer att vara gömd – se Bild 1) och hst i nästa 18 m (Bild 2 och
3). RBst runt den fjärde RBfm på “blombladet” som formats av Varv 30 och 31 (Bild 4 och 5). Hoppa över nästa m på
Varv 34 (visas med en pil på Bild 6) och hst i nästa 40 m. RBst runt den fjärde RBst på “blombladet” som formats av
Varv 30 och 31. Hoppa över nästa m på Varv 34 och hst i nästa 18 m. (2 hst, 2 lm, 2 hst) i nästa hörn-2lmb.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut det sista hörnet på sista repetitionen. Slut varvet med en sm i
första hst.

Maskantal: 328 m och 4 hörn-2lmb {82 m per sida}
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Varv 36
• Om du använder samma färg, sm till 2-lmb. (1 lm, fm, 2 lm, fm) i samma 2-lmb.
• Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i valfri 2lmb. (2 lm, fm) i samma hörnlmb.
*RBhst runt var och en av de 82 m sidan ut. (Fm, 2 lm, fm) i nästa hörn2-lmb.* Upprepa från * till * ytterligare 3
gånger men uteslut det sista hörnet på sista repetitionen. Slut varvet med en sm i första fm.
Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal: 336 m and 4 hörn2-lmb {84 m per sida}
Frivilliga blommor
Dessa blommor virkas i RBfm på 8-st “blombladen” som formats av Varv 30 och 31. Om du tycker att det kommer att
få hörnen att se för plottriga ut så virka inte dessa blommor. Du kan om du vill virka blommorna i samma färg eller
alla i olika färg. Du bestämmer helt själv.
Om du känner för att göra en helt annan blomma, så är det också helt ok!
Anslut garnet med en sm i den första RBfm (Varv 31) på valfri 8-st “blomblad” på Varv 30. (Gör 4 hst i nästa m, sm i
nästa m) 4 gånger. Sista sm ska hamna i toppen av RFst efter blombladet. Klipp av garnet och fäst trådändarna.
Upprepa på alla de 8 “blombladen” på Varv 30 och 31.

Puh! Jag tror att jag har gjort mig förtjänt av ett glas vin (och det har du också)!

