1|Sida

Sophie’s Universe Del 5

Sophie’s Universe Del 5

©Dedri Uys 2014. Alla rättigheter förbehållna.
Översatt till svenska av: Emma Vingqvist, Agnetha Magnusson, Åza Karlsson och Ulrika Larsson.
Hjälpmedel

•
•
•
•

Lägg till din Sophie på Ravelry
Sophie’s Universe CAL 2015 Information
Använd Print-friendly knappen längst ned (till höger) på denna instruktion för att skriva ut/spara
den. Vet du inte hur man gör? Du kan lära dig HÄR.
**VIDEOINSTRUKTIONER TILL Del 5** 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
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Jag använde Scheepjeswol Cotton 8 (finns tillgängligt på Deramores ) och en 3.25 mm Clover Amour
Virknål.
På några av bilderna så har jag virkat med en avvikande färg, och inte den färg som är listad nedan. Detta
är för att du lättare ska kunna se vart maskorna ska placeras.
Om du vill se en lista över alla tre versionerna (som även inkluderar storlek, material och virkfasthet) så
se DETTA INLÄGG.
Färger för del 5
Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Varv 37

Light Turquoise

Light Blue

Amazonite

Varv 38

Light Green

Olive

Canada Jade

Varv 39

Canary

Canary

Corundum Ruby

Varv 40

Moors

Cyclamen

Lemon Quartz

Varv 41

Moors

Cyclamen

Garnet

Varv 42

Light Purple

Violet

Moonstone

Varv 43

Light Purple

Violet

Moonstone

Varv 44

Light Purple

Violet

Moonstone

Varv 45

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Förkortningar

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

Lm - Luftmaska
St – Stolpe
RFst – Reliefstolpe framifrån
RFfm – Relieffastmaska framifrån
Hst – Halvstolpe
Fm – Fast maska
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.

Specialmaskor
•

•

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.
o Start-Popcornmaska: 3 lm (räknas som första st). Gör 4 st i samma m. Ta bort din virknål
från den sista maskan. Sätt in virknålen genom den tredje lm på start3-lmb. Fånga den lösa
sista öglan med virknålen och dra den genom den första maskan. 1 lm. Se denna instruktion.
V-maska: (St, 1 lm, st) i samma maska.
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Picot: 3 lm, sm i tredje lm från virknålen.

Instruktioner
Varv 1-36

Länkar till Varv 1 – 36 finns HÄR.
Varv 37

Anslut ditt nya garn med en stående stolpe i valfri hörn2-lmb. (St, hst, 2 st) i samma hörn2-lmb. Detta är
ditt första hörn.
*Hoppa över de första 2 m, glöm inte att den första gömda maskan är en av dem, och st i nästa 80 m.
Hoppa över de sista 2 m. (2 st, hst, 2 st) i nästa hörn2-lmb.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut det sista hörnet på sista repetitionen. Slut varvet med
en sm i toppen på den stående stolpen. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Den första bilden nedan visar de 2 överhoppade maskorna på vardera sidan av hörnets (2 st, hst, 2 st).
Maskantal:
•
•

Totalt: 340 m {4 hst och 336 st}
Per Sida: 84 m (då är inte hörnets hst inräknad)

VIKTIGT ATT NOTERA

Från nu och framåt så kommer din “ruta” att ha 8 hörn (eller sidor). Det kommer att vara 4 kortsidor och 4
långsidor. Allt eftersom när varven växer så kommer kortsidorna att bli längre och långsidorna bli kortare.
Du kommer snart att förstå vad jag menar.
Varv 38 {Blomblad}

Anslut ditt garn med stående stolpe i den femte st på valfri sida. (1 lm, st) i samma m. Detta är din första Vmaska – se Bild 1. (Hoppa över nästa 2 m och gör en V-maska i nästa m – se Bild 2) 25 gånger. Du ska nu ha
gjort 26 V-maskor. Det ska vara 4 st kvar att virka i innan hörn-hst (Bild 3).
*Kortsida: 8 lm (Bild 4) och hoppa över nästa 9 m.
Långsida: Gör en V-maska i den femte st på nästa sida (visas med en pil på Bild 4 och det visas hur den ser
ut på Bild 5). (Hoppa över nästa 2 m och gör en V-maska i nästa m) 25 gånger.*
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Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut den sista långsidan på sista repetitionen. Slut varvet
med en sm i toppen på stående stolpen.
Maskantal:
•
•
•

Totalt: 104 V-maskor och 4 8-lmb
Per Kortsida: 1 8-lmb
Per Långsida: 26 V-maskor
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På detta varv kommer du att forma tulpanerna. Ditt arbete kommer att se lite spänt ut i slutet av varvet,
men det är inget att oroa sig för. Ha bara en lagom avslappnad spänning på tråden när du gör 2-lmb så
kommer det att gå hur bra som helst!
Innan vi börjar, så ska vi prata lite om popcornmaskorna. Precis som på Varv 18 så ska popcornmaskorna
slutas med en lm. Denna lm är en del av popcornmaskan! När det står i instruktionen att du ska göra 2 lm
efter varje popcornmaska så är inte lm som sluter popcornet medräknad. (röd pil på Bild 2 nedan).
•
•

Om du använder samma färg, sm till nästa 1-lmb och gör en Start-Popcornmaska (se Specialmaskor
ovan).
Om du använder en ny färg, anslut ditt garn med en stående stolpe i 1-lmb på första V-maskan på
valfri sida. Gör ytterligare 4 st i samma 1-lmb och gör klart en Popcornmaska (Bild 1).

(2 lm – se Bild 2, och gör en Popcornmaska i 1-lmb på nästa V-maska – se Bild 3) 25 gånger. Du ska nu ha
26 popcorn, en i vardera V-maska på föregående varv.
*Kortsida: 5 lm (Bild 4). Virka framför 8-lmb på Varv 38, gör en RFfm runt hörn-hst på Varv 37. 5 lm (Bild
5).
Långsida: Gör en Popcornmaska i 1-lmb på första V-maskan på nästa sida (Bild 6). (2 lm, gör en
Popcornmaska i 1-lmb på nästa V-maska) 25 gånger.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut den sista långsidan på sista repetitionen. Slut varvet
med en sm i toppen av första popcornet.
Maskantal:
•
•
•

Totalt: 108 m, 8 5-lmb, och 100 2-lmb {4 RFfm och 104 popcorn}
Per Kortsida: 1 RFfm och 2 5-lmb
Per Långsida: 26 popcorn och 25 2-lmb
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På detta varv kommer du att både virka i 2-lmb på Varv 39 OCH mellan V-maskorna på Varv 38. När du
virkar mellan V-maskorna så virka FRAMFÖR den aktuella 2-lmb. Jag har upptäckt att det går lättare om du
viker ned 2-lmb bakom ditt arbete och sedan virkar maskorna mellan V-maskorna på Varv 38. Annars så är
de bara i vägen.
•
•

Om du använder samma färg, sm till nästa 2-lmb. (1 lm, fm) i samma lmb. Virka framför 2-lmb, st
mellan de 2 V-maskorna på Varv 38 direkt nedanför samma 2-lmb. Fm i samma 2-lmb.
Om du använder en ny färg, anslut ditt garn med en stående fastmaska i den första 2-lmb på valfri
långsida (Bild 1). Virka framför 2-lmb, st mellan de 2 V-maskorna på Varv 38 direkt nedanför samma
2-lmb (Bild 2 - 4). Fm i samma 2-lmb (Bild 5).

(Hoppa över nästa popcorn. Fm i nästa 2-lmb. Virka framför 2-lmb, st mellan de 2 V-maskorna på Varv 38
direkt nedanför samma 2-lmb. Fm i samma 2-lmb) 24 gånger.
*Kortsida: Gör 4 fm i första 5-lmb (Bild 6). Virka framför 5-lmb, st i första hörn-st på Varv 37 och hst i
nästa hörn-st. Fm i toppen av RFfm på Varv 39 (Bild 7). Fm i nästa 5-lmb (Bild 8). Virka framför 5-lmb, hst i
nästa hörn-st på Varv 37 och st i sista hörn-st. Gör 4 fm i samma (sista) 5-lmb (Bild 9).
Långsida: (Hoppa över nästa popcorn, Fm i nästa 2-lmb. Virka framför 2-lmb, st mellan de 2 V-maskorna på
Varv 38 direkt nedanför samma 2-lmb. Fm i samma 2-lmb) 25 gånger.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut den sista långsidan på sista repetitionen. Slut varvet
med en sm i toppen av första fm. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal:
•
•
•

Totalt: 356 m {240 fm, 8 hst, och 108 st}
Per Kortsida: 14 m {10 fm, 2 hst, och 2 st}
Per Långsida: 75 m {50 fm och 25 st}
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Varv 41 {Lila Blomblad}

Du kommer att göra vackra lila blomblad på detta varv. Blombladen är liknande de som virkades på Varv
10 och 13.
Anslut garnet med en stående fastmaska i fjärde fm som virkats i den första 5-lmb på valfri kortsida. Fm i
nästa 3 m (Bild 1). RFst runt RFfm på Varv 39 (Bild 2). Fm i nästa m på Varv 40, precis bakom den RFst du
precis gjorde. Fm i nästa 3 m (Bild 3). Den sista fm ska hamna i den första fm efter st. Detta är din första
kortsida.
*Långsida: Fm i nästa m. Markera denna maska med en markör för att du fortsättningsvis ska få det
lättare att räkna dina maskor (Bild 4). (Hoppa över nästa 3 m. Gör 4 dst i nästa m – se Bild 5. 3 lm och sm i
tredje lm från virknålen. Nu har du gjort en picot. Gör 4 dst i samma m. Hoppa över nästa 3 m och gör en
fm i nästa m – se Bild 6) 10 gånger – se Ledtråd nedan. Den sista fm ska hamna i den tredje fm som gjordes
i den första 5-lmb på kortsidan (Bild 7). Markera denna maska med en markör för att du fortsättningsvis
ska få det lättare att räkna dina maskor.
Kortsida: Fm i nästa 4 m. RFst runt RFfm på Varv 39. Fm i nästa m på Varv 40, precis bakom den RFst du
precis gjorde. Fm i nästa 3 m.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut den sista kortsidan på sista repetitionen. Slut varvet
med en sm i toppen av första fm. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Ledtråd

För att du inte ska behöva riva upp stora mängder med maskor så ska jag ge dig ett tips. Det första
blombladet kommer att hamna i st mellan de 2 första popcornen. Det fjärde blombladet kommer att
hamna i st mellan det nionde och tionde popcornet. Det sjunde blombladet kommer att hamna i st mellan
det sjuttonde och artonde popcornet. Det tionde blombladet kommer att hamna i st mellan de två sista
popcornen.
Du behöver inte räkna popcornen om du inte vill men du BORDE kontrollera att blombladen 1, 4, 7 och 10
hamnar i en st. Om de inte gör det så har du gjort något misstag. Titta på Bild 9 om du behöver bildstöd.
Maskantal:
•
•
•

Totalt: 400 m och 40 picoter {76 fm, 4 RFst, 320 dst, och 40 picoter}
Per Kortsida: 9 m {8 fm och 1 RFst}
Per Långsida (börjar vid den första markerade maskan och slutar vid den sista markerade
maskan): 10 blomblad och 11 fm {8 dst och 1 picot per blomblad}
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Virka ganska löst när du gör 3-lmb. När du virkar i de bakre maskbågarna så kan dina maskor se väldigt
“utsträckta” ut. Men det behöver du inte oroa dig för! Det kommer på något magiskt sätt bli bra.
Anslut garnet med en stående fastmaska i den sjunde dubbelstolpen på det sista blombladet på
valfri långsida. (1 lm, fm) i samma m. Fm i sista dst på blombladet och hst i nästa m (Bild 1). Fm i nästa 9
m. Den femte fm hamnar i toppen av RFst på föregående varv. Hst i nästa m. Fm i den första dst på
blombladet. (Fm, 1 lm, fm) i nästa dst. Detta är din första kortsida (och ditt andra hörn) (Bild 2).
Notera: För att få hjälp att räkna maskorna så markera gärna 1-lmb här (och där du anser att det behövs).
*Långsida (virkas i BMB): (3 lm – se Bild 3. Hoppa över nästa 4 dst (och picoten) och fm i BMB i den sjunde
dst på blombladet. Hst i BMB i den sista dst på blombladet – se Bild 4. RFst runt fm mellan blombladen
- se Bild 5. Hst i BMB i den första dst på nästa blomblad. Fm i BMB i den andra dst på blombladet - se Bild
6) 9 gånger. 3 lm. Hoppa över nästa 4 dst och picoten.
Kortsida: (fm, 1 lm, fm) genom båda maskbågarna på den sjunde dubbelstolpen på det sista
blombladet. Fm i sista dst på blombladet och hst i nästa m. Fm i nästa 9 m. Hst i nästa m. Fm i den första
dst på blombladet. (Fm, 1 lm, fm) i nästa dst.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut den sista kortsidan på sista repetitionen. Slut varvet
med en sm i toppen av första fm.
Du behöver inte trycka 3-lmb så de hamnar på baksidan av arbetet. Det kan du göra senare.
Maskantal:
•
•
•

Totalt: 248 m, 40 3-lmb, och 8 hörn-1lmb {132 fm, 80 hst, och 36 RFst}
Per Kortsida: 15 m {13 fm och 2 hst}
Per Långsida: 47 m och 10 3-lmb {20 fm, 18 hst, och 9 RFst}

Har du problem med att få rätt maskantal?

När du räknar maskantalet på sidorna (på detta och följande varv), så ska du räkna från hörn1-lmb till nästa
hörn1-lmb. På varv som har hörn2-lmb så räknar du från hörn2-lmb till nästa hörn2-lmb. Undantag från
detta kommer att färgmarkeras.
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Det kan vara lite besvärligt att komma in med virknålen i 1-lmb. Det kan också vara lätt att av misstag
missa den första fm efter 1-lmb. Du kommer att hoppa över vissa av dessa “gömda” fm när det står så i
mönstret, så se till att du kan identifiera dem. Se denna instruktion om du behöver en sammanfattning över
vilka maskbågar som hör till vilken maska.
•
•

Om du använder samma färg, (1 lm, fm, 1 lm, fm) i samma maska som du avslutade föregående
varv.
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i den sista fm på valfri
långsida (med andra ord, fm innan 1-lmb). (1 lm, fm) i samma maska (Bild 1).

Fm i nästa 1-lmb (Bild 2). Hoppa över nästa (gömda) m och fm i nästa 7 m (visas med en pil på Bild 2 och
det visas hur den ser ut på Bild 3). Den sista fm ska hamna i den fm som virkades i RFst på Varv 41. Gör
en RFst runt RFst på Varv 41 (Bild 4). Fm i nästa 7 m på Varv 42. Fm i nästa 1-lmb (Bild 5). (Fm, 1 lm, fm) i
nästa (gömda) m (visas med en pil på Bild 5 och det visas hur den ser ut på Bild 6). Detta är din första
kortsida.
*Långsida: Gör 2 fm i nästa 3-lmb (Bild 7). Fm i nästa 5 m (Bild 8). (Gör 3 fm i nästa 3-lmb. Fm i nästa 5
m) 8 gånger. Gör 2 fm i den sista 3-lmb.
Kortsida: (fm, 1 lm, fm) i nästa m. Fm i nästa 1-lmb. Hoppa över nästa (gömda) m och fm i nästa 7 m. Gör
en RFst runt RFst på Varv 41. Fm i nästa 7 m. Fm i nästa 1-lmb. (Fm, 1 lm, fm) i nästa (gömda) maska.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut den sista kortsidan på sista repetitionen. Slut varvet
med en sm i toppen av första fm.
Maskantal:
•
•
•

Totalt: 376 m och 8 hörn-1lmb {372 fm och 4 RFst}
Per Kortsida: 19 m {18 fm och 1 RFst}
Per Långsida: 75 fm
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Varje långsida startar med 4 fm och slutar med 3 fm. Denna lilla asymmetri kommer att korrigeras på nästa
varv, så du behöver inte vara orolig över det.
•
•

Om du använder samma färg, (1 lm, fm, 1 lm, fm) i samma maska som du avslutade föregående
varv.
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i samma maska som du
avslutade föregående varv. (1 lm, fm) i samma maska.

Fm i nästa 1-lmb. Fm i nästa 19 m (Bild 1). Hoppa inte över den första (gömda) maskan av misstag. Fm i
nästa 1-lmb. (Fm, 1 lm, fm) i nästa (gömda) maska (Bild 2). Detta är din första kortsida.
*Långsida: Hoppa över nästa fm (visas med en pil på Bild 2). Fm i nästa 4 m. Den sista fm ska hamna i den
fm du gjorde i RFst på Varv 42 – se Bild 3. (RFst runt RFst på Varv 42 – se Bild 4. Hoppa över nästa m på
Varv 43 - se Bild 5 – och fm i nästa 7 m. Den sista fm ska hamna i den fm du gjorde i RFst på Varv 42 – se
Bild 6) 8 gånger. RFst runt RFst på Varv 42. Hoppa över nästa m på Varv 43 och fm i nästa 3 m.
Kortsida: (fm, 1 lm, fm) i nästa m. Fm i nästa 1-lmb. Fm i nästa 19 m. Hoppa inte över den första (gömda)
maskan av misstag. Fm i nästa 1-lmb. (Fm, 1 lm, fm) i nästa (gömda) maska.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut den sista kortsidan på sista repetitionen. Slut varvet
med en sm i toppen av första fm.
Maskantal:
•
•
•

Totalt: 380 m och 8 hörn1-lmb {344 fm och 36 RFst}
Per Kortsida: 23 fm
Per Långsida: 74 m {65 fm och 9 RFst}
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Om du använder samma färg, sm till 1-lmb. 1 lm och gör 2 fm i samma 1-lmb.
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i 1-lmb i början av valfri
kortsida. Fm i samma m (Bild 1).

Hoppa över den första (gömda) maskan. Fm i nästa 11 m. Den sista fm ska hamna i den fm som virkats i
RFst på Varv 43 (Bild 2). RFst runt RFst på Varv 43 (Bild 3). Fm i nästa 11 m (Bild 4). Gör 2 fm i nästa 1-lmb
(Bild 5).
*Långsida: Hoppa över den första (gömda) fm (visas med en pil på Bild 5). Fånga upp picoten på Varv 41
med nästa hst. För att göra det, omslag, sätt virknålen i andra lm på picoten OCH i nästa m på Varv 44, och
gör en hst genom båda lagren – se Bild 6 och 7. (Hst i nästa 7 m. Den fjärde hst ska hamna i RFst på
föregående varv – se Bild 8. Fånga upp picoten med en hst, som tidigare – se Bild 9) 9 gånger. Bild 10 visar
hur du gör den sista hst på långsidan.
Kortsida: Gör 2 fm i nästa 1-lmb. Hoppa över den första (gömda) maskan. Fm i nästa 11 m. Den sista fm
ska hamna i den fm som virkats i RFst på Varv 43. RFst runt RFst på Varv 43. Fm i nästa 11 m. Gör 2 fm i
nästa 1-lmb.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut den sista kortsidan på sista repetitionen. Slut varvet
med en sm i toppen på först fm.
Maskantal:
•
•
•

Totalt: 400 m {104 fm, 292 hst, och 4 RFst}
Per Kortsida: 27 m {26 fm och 1 RFst} – detta antal inkluderar båda fm i hörn2-fm
Per Långsida: 73 hst

