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Sophie’s Universe Del 11
©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 11 ** av Esther Dijkstra från It’s All in a Nutshell

Översättningar
Du hittar en lista över alla tillgängliga översättningar HÄR.
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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 11

Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Varv 81

Light Green

Olive

Canada Jade

Varv 82

Light Turquoise

Canary

Moonstone

Varv 83

Light Green

Olive

Canada Jade

Varv 84

Turquoise

Dark Turquoise

Green Agate

Förkortningar

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

Lm - Luftmaska
St – Stolpe
RFst – Reliefstolpe 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.
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•

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.

•
•

Picot: 3 lm, sm i tredje luftmaskan från virknålen.
Dst-Kluster: Dst3tills – På samma sätt som Kluster, men med dst istället för st. Se denna instruktion. Notera
att vi virkar maskorna framifrån runt basen när vi skapar löven på Varv 83, inte i toppen av maskorna som
det visas i videoinstruktionen ovan.

Instruktioner
Varv 1 - 80
Du hittar länkarna till Varv 1 – 80 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.
Varv 81 {Början på löven i hörnen}
Detta varv innehåller en repetition av hörnblommorna på Varv 26. Varvet virkas dock inte på samma sätt som Varv
26. Detta är också det sista varvet som har 8 sidor.
Anslut garnet med en stående fastmaska i den markerade fm i början av valfri kortsida (med andra ord, den fm som
virkats i RF3st på Varv 79) – se Bild 1 och 2. Fm i nästa 119 m. Den sista fm ska hamna i den markerade fm i slutet av
kortsidan (med andra ord, den fm som virkats i RF3st på Varv 79) – se Bild 3.
*Långsida: St i nästa 9 m (Bild 4). Gör 3 dst i nästa m (se Bild 5). 2 lm (se Bild 6). Gör 3 dst i nästa m (se Bild 7). Detta
kommer att vara ditt hörn på nästa varv. St i nästa 9 m. Den sista st ska hamna i fm innan fm som virkades i RF3st på
Varv 79 (med andra ord, i fm innan den markerade fm) – se Bild 8.
Kortsida: Fm i nästa 120 m. Den sista fm ska hamna i den markerade fm i slutet av kortsidan (med andra ord, i den
fm som virkats i RF3st på Varv 79).*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut den sista kortsidan på den sista repetitionen. Slut varvet med
en sm i den första fm.
Bild 9 nedan visar hur dina 4 (väldigt korta) långsidor ska se ut. Det är dessa "bulor" som formar dina hörn på nästa
varv.
Maskantal:
•

Totalt: 576 m och 4 hörn2-lmb {480 fm, 72 st, och 24 dst}

•

Per Kortsida: 120 fm

•

Per Långsida: 18 st, 6 dst, och 1 1-lmb (som kommer att bli hörnet på nästa varv)
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VIKTIGT ATT NOTERA
Från och med nu och framåt så kommer du bara att ha 4 sidor. Whoohoo!
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Anslut garnet med en stående stolpe i valfri hörn2-lmb. I samma hörn2-lmb: (Gör ytterligare 5 st. 3 lm och sm i den
tredje lm från virknålen för att forma en picot. Gör 6 st). Det blir trångt att få in alla 12 st i hörnlmb. Tryck ihop dem
ordentligt! Detta är ditt första hörn (Bild 1).
*Hoppa över de 3 dst efter 2-lmb, den första kommer att vara gömd. St i nästa 12 m (Bild 2 och 3). Den nionde st ska
hamna i den sista st på föregående varv. Hst i nästa 3 m (Bild 4). Fm i nästa 108 m. Det ska nu vara 6 fm kvar innan
den första st (Bild 5). Hst i nästa 3 m (Bild 6). St i nästa 12 m. Den sista st ska hamna i den sista st innan de 3 dst som
formar hörnet (Bild 7). Hoppa över de 3 dst innan 2-lmb. I hörn-lmb: (Gör 6 st. 3 lm och sm i den tredje lm från
virknålen för att forma en picot. Gör 6 st) – se Bild 8.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger. Uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut varvet med en sm i
den stående stolpen. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Bild 9 visar hur ditt hörn ska se ut.
Maskantal:
•

Totalt: 600 m och 4 hörnpicots {432 fm, 24 hst, och 144 st}

•

Per Sida: 150 m {108 fm, 6 hst, och 36 st}

Varv 83 {Blad i hörnen}
Detta varv är en repetition av Varv 28, men med några (ok, många) mer repetitioner mellan bladen i hörnen. När du
virkar hörnen på detta varv så kommer de att verka vara för tighta och inte passa in på varvet. Oroa dig inte över det.
Glöm inte bort att virka 2-lmb som är fetmarkerade och understrukna nedan. Jag glömmer dem hela tiden!
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Anslut garnet med en stående fastmaska i valfri hörnpicots 3-lmb (Bild 1).
*4 lm (Bild 2). Gör ett dst-kluster, som virkas runt basen framifrån på de 3 RBdst på Varv 81 (Bild 3 och 4). 2 lm (Bild
6). Hoppa över de första 4 st efter dst. Hst i nästa 2 m (den första maskan att virka i visas med en pil på Bild 5). 2 lm,
hoppa över nästa 2 m och hst i nästa 2 m (Bild 7). (2 lm, hoppa över nästa 2 m och fm i nästa 2 m) 29 gånger. De
första 2 fm ska hamna i de första 2 hst på föregående varv (Bild 8). De sista 2 fm ska hamna i de sista 2 hst på
föregående varv (Bild 9). (2 lm, hoppa över nästa 2 m och hst i nästa 2 m) två gånger. Nu ska det vara 4 st kvar innan
dst på Varv 81 (Bild 10). 2 lm. Gör ett dst-kluster, som virkas runt basen framifrån på de 3 dst på Varv 81 (Bild 11). 4
lm. Fm i picoten (Bild 12).*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut den sista fm på sista repetitionen. Slut varvet med en sm i
toppen på den 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!
Maskantal:
•
•

Totalt: 276 m, 8 4-lmb, och 136 2-lmb {8 dst-kluster, 32 hst, och 236 fm – inkluderar hörnfm}
Per Sida: 69 m, 2 4-lmb, och 34 2-lmb {2 dst-kluster, 8 hst, och 59 fm – inkluderar hörnfm}
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Med undantag av 16 maskor, så ska du endast virka
detta varv i maskorna på Varv 82. När du virkar i m på
Varv 82, nedanför 2-lmb, så virka framför 2-lmb, inte
över dem!
Anslut garnet med en stående halvstolpe i den andra hst
på Varv 83 på valfri sida (Bild 1).
*RFdst i de 2 m på Varv 82 direkt nedanför 2-lmb. Kom
ihåg att virka framför 2-lmb, inte över den (Bild 2). (2 lm
och RFst i de 2 m på Varv 82 direkt nedanför nästa 2-lmb
– se Bild 3) 30 gånger. Det ska nu vara kvar två 2-lmb
innan det första bladet (Bild 4). 2 lm och RFdst runt de 2
m på Varv 82 direkt nedanför nästa 2-lmb (Bild 5). Hst i de sista 2 hst på Varv 83 (Bild 6). Du ska nu virka i halvcirkeln
som formats av hörn (6 st, picot, 6 st) på Varv 82, och framför 4-lmb på Varv 83. Du måste trycka “bladen” åt sidan
för att hitta första och sista m på halvcirkeln. 2 lm och gör ett dst-kluster i de första 3 st i halvcirkeln (Bild 7 och 8). (4
lm och gör ett dst-kluster i nästa 3 st i halvcirkeln) 3 gånger (Bild 9). 2 lm och hst i nästa 2 hst på Varv 83 (Bild 10).*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut den sista hst på den sista repetitionen. Slut varvet med en sm i
toppen på första hst.
Maskantal:
•
•

Totalt: 288 m, 12 4-lmb, och 132 2-lmb {16 dst-kluster, 16 hst, 16 RFdst, och 240 RFst}
Per Sida: 72 m, 3 4-lmb, och 33 2-lmb {4 dst-kluster, 4 hst, 4 RFdst, och 60 RFst}

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.

