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Sophie’s Universe Del 10 

©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 

• **Videoinstruktioner till Del 10** av Esther Dijkstra från It’s All in a Nutshell 

Översättningar 

Du hittar en lista över alla tillgängliga översättningar (med länkar)  HÄR. 

http://www.ravelry.com/patterns/library/sophies-universe-cal
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-2015-information/
https://www.youtube.com/watch?v=p_DGiDLFsZg
https://www.youtube.com/watch?v=p_DGiDLFsZg
https://itsallinanutshell.wordpress.com/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-2015-information/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/03/Sophies-Universe-Part-10-Lookatwhatimade.jpg
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Material 

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 3 versionerna (som även inkluderar storlek, material och virkfasthet) så se DETTA 

INLÄGG  

Färger till Del 10 

  

      

  Cotton 8 Softfun Stonewashed XL 

Varv 75 Dark Pink Rose Moonstone 

Varv 76 Light Pink Light Rose Corundum Ruby 

Varv 77 Light Turquoise Light Blue Amazonite* 

Varv 78 Light Purple Violet Canada Jade 

Varv 79 Moors Cyclamen Garnet 

Varv 80 Fuchsia Bordeaux Moonstone 

*Om du följer mitt färgschema så ska du ha ungefär 23 gram kvar av färgen Amazonite innan du börjar med Del 10. 

Det motsvarar ungefär 35 meter. Du kommer att behöva 20 gram (30 meter) till Varv 77. Om du har mindre än det 

kvar, så använd istället färgen Moonstone. 

Förkortningar 

Svenska virktermer används genom hela mönstret.  

• RBst – Reliefstolpe bakifrån 

• Lm - Luftmaska 

• St – Stolpe 

• RFst – Reliefstolpe framifrån 

• RF3st – Relieftredubbelstolpe framifrån 

• RFfm – Relieffastmaska framifrån 

• RF4st – Relieffyrdubbelstolpe framifrån 

• Hst – Halvstolpe 

• Fm – Fast maska 

• Sm - Smygmaska 

• m – Maska/Maskor 

• lmb – Luftmaskbåge 

http://www.awin1.com/awclick.php?mid=5626&id=219533
http://www.amazon.com/gp/product/B008J14076/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B008J14076&linkCode=as2&tag=lookatwhatima-20&linkId=FREI5BCSY5UQIK5K
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/03/Sophies-Universe-Part-10-Cotton-8-Lookatwhatimade.jpg
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• * 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 

• 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 var där maskan används. 

• Korsad Stolpe: Hoppa över nästa m och gör en st i nästa m (Bild 1).  Virka framför den sista st du gjorde, gör 

en st i den överhoppade maskan (visas med en pil på Bild 1 och det visas hur den ser ut på Bild 2).  Den 

Korsade Stolpen virkas på liknande sätt som Kabelmaskan (ovan). 

 

Instruktioner 

Varv 1 - 74 

Du hittar länkar till Varv 1 – 74 HÄR. 

Hur du räknar maskor 

Kom ihåg att du räknar maskorna från hörn1-lmb till hörn1-lmb. Undantag kommer att markeras. Om du har 

problem att identifiera 1-lmb så använd gärna markör eller en bit garn för att markera dem.  

Kom också ihåg att dina kortsidor nu är längre än dina långsidor. Det kan vara till hjälp att komma ihåg att 

kortsidorna är de sidor som har den stora centrala blomman. 

Ledtråd: 

I denna del så kommer du att göra många fm. Många, många och MÅNGA fm. Jag ska berätta hur jag håller 

räkningen utan att förlora förståndet. 

Jag räknar maskorna i grupper av 20, i undergrupper av 4, som en liten ramsa.  1 2 3 4...5 6 7 8...9 10 11 12...13 14 15 

16...17 18 19 20.  Och sen börjar jag om igen. Om jag måste stanna upp, så stannar jag i slutet av en repetition på 20 

maskor, så när jag börjar virka igen så kan jag fortsätta att räkna mina grupper med 20 maskor. 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-2015-information/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/03/Sophies-Universe-Crossed-Doubles.jpg
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Varv 75 

• Om du använder samma färg, (1 lm, fm, 1 lm, fm) i samma maska. Detta är ditt första hörn. 

• Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i första fm i början av valfri kortsida.  

(1 lm, fm) i samma maska. Detta är ditt första hörn (Bild 1). 

Fm i nästa 99 m. Den sista fm ska hamna i den sista fm på kortsidan (Bild 2). (Fm, 1 lm, fm) mellan samma fm och 

nästa RF4st. För att göra detta, så sätt din virknål mellan baserna på de två maskorna, istället för i de två öglorna på 

RF4st (Bild 3). Hoppa över RF4st, som hur som helst kommer att vara gömd. 

*Långsida: Notera att du kommer att virka framför 3-lmb på Varv 74 på hela långsidan. St i 1-lmb på Varv 73 innan 

första popcornet (Bild 4 och 5). 

(Gör en RFst runt nästa Popcornmaska – se Bild 6 och 7. Virka i 3-lmb på Varv 73, gör en st mellan Popcornmaskan 

och nästa Dst2tills-Bubbelmaska – se Bild 8 och 9. Gör en RFfm runt Dst2tills-Bubbelmaskan – se Bild 10. Virka i 3-

lmb på Varv 73, gör ett st mellan Dst2tills-Bubbelmaskan och nästa Popcornmaska – visas med en pil på Bild 11 och 

det visas hur den ser ut på Bild 12 och 13) 9 gånger (Bild 14). 

Gör en RFst runt den sista Popcornmaskan. Gör en st i nästa 1-lmb på Varv 73 (Bild 15). 

Kortsida: Hoppa över RF4st. (Fm, 1 lm, fm) i nästa m, som kan vara delvis gömd av RF4st (Bild 16). Fm i nästa 99 

m. Den sista fm ska hamna i den sista fm på kortsidan. (Fm, 1 lm, fm) mellan samma fm och nästa RF4st.* 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut den sista kortsidan på den sista repetitionen. Slut varvet med 

en sm i toppen av den första fm. 

Maskantal:  

• Totalt: 568 m och 8 hörn1-lmb {412 fm, 36 RFfm, 80 st, och 40 RFst} 

• Per Kortsida: 101 fm 

• Per Långsida: 41 m {2 fm, 9 RFfm, 20 st, och 10 RFst} 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
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http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/03/Sophies-Universe-Round-75.jpg
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Varv 76 {Snäckor} 

De 7 snäckorna på långsidan kommer var och en att hamna i en Reliefmaska framifrån. Fm mellan snäckorna 

kommer var och en att hamna i en st efter en Reliefmaska framifrån. De maskorna som jag rekommenderar dig att 

markera nedan är bara till för att hjälpa dig att räkna. Om du känner att du kan identifiera dina maskor så behöver 

du inte följa denna rekommendation. 

• Om du använder samma färg, sm till nästa 1-lmb. (1 lm, fm) i samma 1-lmb. Markera denna fm för att hjälpa 

dig att räkna på senare varv. 

• Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i 1-lmb i början av valfri kortsida. (Bild 

1). Markera denna fm för att hjälpa dig att räkna på senare varv. 

Hoppa över den första (gömda) maskan. Fm i nästa 100 m (Bild 2 och 3). Fm i nästa 1-lmb (Bild 4). Markera denna fm 

för att hjälpa dig att räkna på senare varv. 
*Långsida: Hoppa över nästa 2 m, den första kommer att vara gömd (visas med pilar på Bild 4). Gör 6 st i nästa m, 

som ska vara RFst som virkats i Popcornmaskan (Bild 5). (Hoppa över nästa 2 m. Gör en fm i nästa m – visas med en 

pil på Bild 5 och det visas hur den ska se ut på Bild 6. Hoppa över nästa 2 m. Gör 6 st i nästa m) 6 gånger (Bild 7 och 

8). Hoppa över de sista 2 m innan 1-lmb. 

Kortsida: Fm i nästa 1-lmb (Bild 8 och 9). Markera denna fm för att hjälpa dig att räkna på senare 

varv. Hoppa över den första (gömda) maskan. Fm i nästa 100 m. Fm i nästa 1-lmb. Markera denna fm för att 

hjälpa dig att räkna på senare varv.* 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut den sista kortsidan på den sista repetitionen. Slut varvet med 

en sm i toppen av den första fm. Klipp av garnet och fäst ändarna.  

Maskantal:  

• Totalt: 600 m {432 fm och 168 st – de 168 st formar 28 snäckor} 

• Per Kortsida: 102 fm – räknat från markerad fm till markerad fm 

• Per Långsida: 6 fm och 7 snäckor {6 fm och 42 st} 

 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/03/Sophies-Universe-Round-76.jpg
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Varv 77 

Anslut garnet med en stående fastmaska i den fjärde st på 6st-snäckan i slutet av valfri långsida. (1 lm, fm) i samma 

maska.  Detta är ditt första hörn (Bild 1). 

Fm i nästa 106 m (Bild 2). Den sista fm ska hamna i den andra st på 6st-snäckan i början av nästa långsida (Bild 

3).  (Fm, 1 lm, fm) i nästa m (Bild 4). 

*Långsida: Gör en RF4st runt RF4st på Varv 74 (Bild 5). 1 lm. Gör en RBst runt nästa fm (Bild 6 och 7). (2 lm. Gör en 

fm mellan den tredje och den fjärde st på nästa snäcka - se Bild 8. 2 lm. Gör en RBst runt nästa fm) 5 gånger (Bild 

9). 1 lm. Gör en RF4st runt RF4st på Varv 74 (Bild 10). 

Kortsida: (Fm, 1 lm, fm) i den fjärde st på 6st-snäckan i slutet av långsidan (Bild 11). Fm i nästa 106 m.  Den sista fm 

ska hamna i den andra st på 6st-snäckan i början av nästa långsida. (Fm, 1 lm, fm) i nästa m.* 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut den sista kortsidan på den sista repetitionen. Slut varvet med 

en sm i toppen av den första fm. 

Maskantal:  

• Totalt: 492 m, 40 2-lmb, och 16 1-lmb – inkluderar de 8 hörn1-lmb {460 fm, 24 RBst, och 8 RF4st} 

• Per Kortsida: 108 fm 

• Per Långsida: 15 m, 2 1-lmb, och 10 2-lmb {7 fm, 6 RBst, 2 RF4st} 

 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/03/Sophies-Universe-Round-77.jpg
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Varv 78 

• Om du använder samma färg, sm till nästa 1-lmb. (1 lm, 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. (Bild 

1). 

Fm i nästa 108 m. Hoppa inte av misstag över den första (gömda) maskan (Bild 2 och 3). Fm i nästa 1-lmb (Bild 4). 

*Långsida: Hoppa över nästa 2 m. Gör 4 st i nästa 1-lmb (visas med en pil på Bild 4 och det visas hur den ska se ut på 

Bild 5). (Gör 2 st i nästa 2-lmb) 10 gånger (Bild 6 och 7). Gör 4 st i nästa 1-lmb (Bild 8).  Hoppa över de sista 2 m. 

Kortsida: Fm i nästa 1-lmb (visas med en pil på Bild 8 och det visas hur den ser ut på Bild 9). Fm i nästa 108 m. Hoppa 

inte av misstag över den första (gömda) maskan. Fm i nästa 1-lmb. * 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut den sista kortsidan på den sista repetitionen. Slut varvet med 

en sm i toppen av den första fm. Klipp av garnet och fäst ändarna. 

Maskantal:  

• Totalt: 556 m {440 fm och 112 st} 

• Per Kortsida: 110 fm 

• Per Långsida: 28 st 

 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/03/Sophies-Universe-Round-78.jpg
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Varv 79 

Ledtråd: Varje Korsad Stolpe ska hamna i de två maskorna som virkats i en 2-lmb på Varv 77. 

Anslut garnet med en stående fastmaska i den tredje st i 4st-gruppen i slutet av valfri långsida (Bild 1). Markera 

denna maska för att hjälpa dig att räkna på senare varv. Fm i nästa 113 m (Bild 2). Den sista fm ska hamna i den 

andra st på 4st-gruppen i början av nästa långsida (Bild 3).  Markera denna maska för att hjälpa dig att räkna på 

senare varv.  

*Långsida: Gör 2 hst i nästa m (Bild 4). Gör en RF3st runt RF4st på Varv 77 och hoppa över nästa 2 m på Varv 78 (Bild 

5). St i nästa m, som ska vara den andra st i nästa 2st-grupp (visas med en pil på Bild 6 och det visas hur den ska se ut 

på Bild 7). Virka framför den st du precis gjorde, gör en st i den överhoppade maskan (precis som när du gjorde 

Kabelmaskor på Varv 63) – se Bild 8.  Detta är din första Korsade Stolpe. (Hoppa över nästa m och gör en st i nästa 

m. Virka framför den sista virkade st, gör en st i den överhoppade maskan) ytterligare 9 gånger (Bild 9 och 10). 

Se Specialmaskor ovan om du behöver hjälp med dessa Korsade Stolpar. Gör en RF3st runt RF4st på Varv 77 och 

hoppa över nästa m på Varv 78 (Bild 11). Gör 2 hst i nästa m, som ska vara den andra st i 4st-gruppen i slutet av 

långsidan (Bild 12).  

Kortsida: Fm i nästa 114 m, markera den första och den sista fm för att hjälpa dig att räkna på senare varv. Den sista 

fm ska hamna i den andra st i 4st-gruppen i början av nästa långsida.*  

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut den sista kortsidan på den sista repetitionen. Slut varvet med 

en sm i toppen av den första fm. Klipp av garnet och fäst ändarna. 

Maskantal:  

• Totalt: 520 m {456 fm, 16 hst, 8 RF3st, och 40 korsade stolpar, som vardera består av 2 st} 

• Per Kortsida: 114 fm – räknat från markerad fm till markerad fm. 

• Per Långsida: 16 m {10 korsade stolpar, 4 hst, och 2 RF3st} 

 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/03/Sophies-Universe-Round-79.jpg
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Varv 80 

Det här varvet kommer att vara tråkigt och det är tyvärr inget som jag kan göra något åt. Förlåt! 

Om du är säker på att du kan identifiera dina maskor på ett korrekt sätt, så behöver du inte markera maskorna som 

indikeras nedan. Men du kan kanske upptäcka att det är VÄLDIGT mycket till hjälp att ha markerat dem då du då 

lättare kan räkna antalet maskor (och så att du vet var du ska börja på nästa varv). Du vill INTE räkna om 540 maskor 

varje gång du vill kontrollera att du inte gjort något fel. 

Anslut garnet med en stående fastmaska i RF3st i slutet av valfri långsida (Bild 1).  Markera denna maska för att 

hjälpa dig att räkna på senare varv.  Fm i nästa 119 m (Bild 2). Den sista fm ska hamna i RF3st i början av nästa 

långsida (Bild 3).  Markera denna maska för att hjälpa dig att räkna på senare varv. 

*Långsida: Fm i nästa 20 m (Bild 5).  Den sista fm ska hamna i maskan innan RF3st i slutet av långsidan (Bild 4). 

Kortsida: Fm i nästa 120 m, markera den första och den sista fm för att hjälpa dig att räkna på senare varv. Den sista 

fm ska hamna i RF3st i början av nästa långsida.* 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut den sista kortsidan på den sista repetitionen. Slut varvet med 

en sm i toppen av den första fm. Klipp av garnet och fäst ändarna. Ta inte bort markörerna. Du kommer att behöva 

dem i nästa Del. 

Maskantal:  

• Totalt: 560 fm 

• Per Kortsida: 120 fm 

• Per Långsida: 20 fm 

 

Att arbetet vågar sig 

Jag är rädd att jag måste föreslå att du återigen blockar. 

Denna del av mönstret testades av Kimberly Slifer, Claire Martin, Maja Heidingsfelder, Lynda Hernandez, Susan 

Wilkes-Baker, Venetia Smith, och Dianne Baan. 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/03/Sophies-Universe-Round-80.jpg

