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©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 6 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

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 6

Klicka på
bilderna för att
förstora dem..

Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Varv 46

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Varv 47

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Varv 48

Light Green

Olive

Canada Jade

Varv 49

Canary

Canary

Moonstone

Varv 50

Light Pink

Light Rose

Coral

Varv 51

Dark Pink

Rose

Moonstone

Varv 52

Fuchsia

Bordeaux

Moonstone

Varv 53

Moors

Cyclamen

Moonstone

Förkortningar

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

BMB – Bakre maskbågen
Lm - Luftmaska
St – Stolpe
RFst – Reliefstolpe framifrån
FMB – Främre maskbågen
RF3st – Relieftrippelstolpe framifrån
RFdst – Reliefdubbelstolpe framifrån
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•
•
•
•
•

Hst – Halvstolpe
Fm – Fast maska
Sm - smygmaska
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.
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.
Startdst-bubbelmaska: 4 lm (Bild 1). Två omslag (Bild 2) och sätt virknålen i basen av 4-lmb. Omslag och dra
upp ett omslag. (Omslag och dra igenom 2 omslag) två gånger – 2 omslag kvar på virknålen (Bild 3). Två
omslag (Bild 4) och sätt virknålen i samma maska. Omslag och dra upp ett omslag – 5 omslag på virknålen.
(Omslag och dra igenom 2 omslag) två gånger – 3 omslag kvar på virknålen (Bild 5). Omslag och dra igenom
alla 3 omslag (Bild 6).
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Instruktioner
Varv 1 – 45
Du hittar länkar till instruktioner för Varv 1 – 45 HÄR.
Hörn och räkning av maskor
När du räknar maskantalet på sidorna så ska du räkna från hörn1-lmb till nästa hörn1-lmb. Med andra ord, så fort ett
hörn har virkats genom att en maska har virkats på någon av sidorna av en 1-lmb, så räknas maskorna på ena sidan
till en sida och maskorna på andra sidan om 1-lmb räknas till den andra sidan. Precis som när du virkar rutor.
Undantag från detta kommer att färgmarkeras.
Markera hörnlmb med markörer om du tror att du kommer att ha problem att identifiera dem.
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Varv 46
•

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 samma m som avslutade föregående
varv, vilket blir i första fm på hörn2-fm i början på valfri kortsida. Detta är ditt första hörn (Bild 1 och 2).

Fm i nästa 26 m. Den sista fm ska hamna i den andra fm på hörn2-fm – se Bild 3. (Fm, 1 lm, fm) i nästa maska (Bild
4).
*Långsida: Hoppa över nästa hst. Hst i nästa 3 m. Den sista hst ska hamna i den hst som virkats i RFst på Varv 44 - se
Bild 5. (RFdst runt RFst på Varv 44 – se Bild 6, hoppa över nästa m på Varv 45 och hst i nästa 7 m. Den sista hst ska
hamna i den hst som virkats i RFst på Varv 44 – se Bild 7) 8 gånger. RFdst runt RFst på Varv 44. Hoppa över nästa m
på Varv 45 och hst i nästa 3 m. Den sista hst ska hamna i hst du virkade i picoten (Bild 8).
Kortsida: (Fm, 1 lm, fm) i nästa maska (Bild 9). Fm i nästa 26 m. Den sista fm ska hamna i den andra fm på hörn2-fm.
(Fm, 1 lm, fm) i nästa maska.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut den sista kortsidan på den sista repetitionen. Slut varvet med
en sm i den första fm.
Maskantal:
•

Totalt: 404 m och 8 1-lmb {120 fm, 248 hst och 36 RFdst}

•

Per Kortsida: 28 fm

•

Per Långsida: 73 m {2 fm, 62 hst, och 9 RFdst}
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Varv 47
Reliefdubbelstolparna framifrån kommer att vara lite skeva på detta varv – se bilden på det färdiga Varv 47 nedan.
Skevningen kommer att korrigera sig själv under de nästa varven. Glöm inte bort att göra 1-lmb i början och i slutet
av långsidorna, då de räknas som dina hörn1-lmb. Markera dessa 1-lmb om du får svårt att identifiera dem senare.
•

Om du använder samma färg, sm till 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 på valfri kortsida (Bild
1).

Fm i nästa 14 m. Hoppa inte över den första (gömda) maskan av misstag. Den sista fm ska hamna i den fm som
virkats i RFst på Varv 45 (Bild 2). RFst runt RFst på Varv 45 (Bild 3). Fm i nästa 14 m (Bild 4). Fm i nästa 1-lmb.
*Långsida: 1 lm (Bild 5). (RFdst runt picoten på Varv 41 – se Bild 6 och 7. Hoppa över nästa m på Varv 46 och hst i
nästa 7 m. Den fjärde hst ska hamna i RFdst på Varv 46 – se Bild 8) 9 gånger. RFdst runt picoten på Varv 41. 1 lm och
hoppa över nästa m på Varv 46.
Kortsida: Fm i nästa 1-lmb (Bild 9). Fm i nästa 14 m. Hoppa inte över den första (gömda) maskan av misstag.
RFst runt RFst på Varv 45. Fm i nästa 14 m. 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 den första fm. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Var inte orolig om dina kortsidor rullar upp sig litegrann när du har virkat detta varv.
Maskantal:
•

Totalt: 416 maskor och 8 hörn1-lmb {120 fm, 252 hst, 4 RFst, och 40 RFdst}

•

Per Kortsida: 31 m {30 fm och 1 RFst}

•

Per Långsida: 73 m {63 hst och 10 RFdst}
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Varv 48 {Blommans blad}
Du kommer att virka blad på detta varv, men bara på kortsidorna.
Anslut ditt garn med en stående fastmaska i 1-lmb i början av valfri kortsida. (1 lm, fm) i samma 1-lmb. Detta är ditt
första hörn (Bild 1).
*Kortsida: Hoppa över den första (gömda) maskan och fm i BMB på nästa m (Bild 2). (4 lm, hoppa över nästa 4 m
och fm i BMB på nästa m) två gånger (Bild 3). Sm i nästa m (Bild 4). Det ska nu vara 2 fm ovirkade innan RFst.
Nu ska du göra ditt första blad som virkas med en Startdst-Bubbelmaska i samma m som sm (Bild
5). Se Specialmaskorna ovan om du behöver hjälp. Fäst löven vid “stjälken” på mitten av kortsidan genom att göra
en fm runt RFst på Varv 45 (med andra ord, den andra RFst nedåt) - se Bild 6 och 7.
Det andra bladet görs så här, gör en Startdst-Bubbelmaska i den fm du virkade runt “stjälken” (Bild 8). Hoppa över
nästa 6 m på Varv 47 (med andra ord, de 2 fm innan RFst, RFst, och de 3 fm efter RFst). Sm i nästa m (visas med en
pil på bild 9 och det visas hur den ser ut på Bild 10).
(Fm i BMB på nästa m. 4 lm och hoppa över nästa 4 m) två gånger (Bild 11). Fm i BMB på nästa m (Bild 12).
Långsida: (Fm, 1 lm, fm) i nästa 1-lmb (Bild 13). Hoppa över RFdst. Fm i nästa 4 m. (RFdst runt RFdst på Varv 46 - se
Bild 14. Hoppa över nästa m på Varv 47 och fm i nästa 7 m. Den tredje fm ska hamna i RFdst på Varv 47 – se Bild
15) 8 gånger. RFdst runt RFdst på varv 46. Hoppa över nästa m på Varv 47 och fm i sista 3 m. (Fm, 1 lm, fm) i nästa 1lmb (Bild 16).*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörn (fm, 1 lm, fm) på den sista repetitionen. Slut
varvet med en sm i den första fm.
Maskantal:
•

Totalt: 360 m, 8 blad, 16 4-lmb, och 8 hörn1-lmb {296 fm, 8 sm, och 36 RFdst}

•

Per Kortsida: 9 fm (fm som fäster första bladet är medräknad), 2 sm, 4 4-lmb, och 2 blad

•

Per Långsida: 74 m {65 fm och 9 RFdst}
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Varv 49
•

Om du använder samma färg, sm till 1-lmb (1 lm, fm, 1 lm, fm) i samma 1-lmb. Detta är ditt första hörn.

•

Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i 1-lmb i början av valfri kortsida. (1
lm, fm) i samma 1-lmb. Detta är ditt första hörn (Bild 1).

*Kortsida: Hoppa över första (gömda) m. Fm i FMB på nästa m på Varv 47 (som redan innehåller en fm i BMB) –
visas med en pil på Bild 1 och det visas hur den ser ut på Bild 2 och 3.
(Virka framför 4-lmb på Varv 48, fm i de 4 överhoppade m på Varv 47 - Bild 4 och 5. Fm i FMB på nästa m på varv 47
– se Bild 6) två gånger (Bild 7 och 8). Hoppa över sm på Varv 48.
Virka bakom första bladet, fm i de 3 första överhoppade maskorna på Varv 47 (Bild 9). Den sista fm ska hamna i
toppen på RFst på Varv 47 (Bild 10). Gör en hst i fm mellan de två bladen. Denna fm innehåller redan Startdstbubbelmaskan från det andra bladet (visas med en pil på Bild 11 och det visas hur den ser ut på Bild 12). Fm i nästa 3
m på Varv 47, bakom det andra bladet (Bild 13).
Hoppa över nästa sm. (Fm i FMB på nästa m på Varv 47 – se Bild 14. Virka framför 4-lmb, fm i de 4 överhoppade m
på Varv 47) två gånger. Fm i FMB på nästa m på Varv 47 (Bild 15). Hoppa över nästa m på Varv 48.
Långsida: (Fm, 1 lm, fm) i nästa 1-lmb (Bild 16). Gör en RFdst runt RFdst på Varv 47 (Bild 17). Hoppa över den första
(gömda) maskan OCH nästa 2 m på Varv 48. St i nästa 2 m. Den sista st ska hamna i fm före RFdst (Bild 18).
(1 lm och hoppa över nästa m, som ska vara RFdst på Varv 48. St i nästa 2 m – se Bild 19. RFdst runt nästa RFdst på
Varv 47 – se Bild 20. Hoppa över nästa m på Varv 48 och st i nästa m – se Bild 21. RFdst runt samma RFdst på Varv 47
- se Bild 22. Hoppa över nästa m på Varv 48. St i nästa 2 m – se Bild 23) 8 gånger.
1 lm och hoppa över nästa m, som ska vara RFdst på Varv 48. St i nästa 2 m. RFdst runt nästa RFdst på Varv
47. Hoppa över de sista 2 m på Varv 48. (Fm, 1 lm, fm) i nästa 1-lmb. (Bild 24).*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörn (fm, 1 lm, fm) på den sista repetitionen. Slut
varvet med en sm i den första fm.
Maskantal:
•

Totalt: 380 m och 44 1-lmb – medräknat de 8 hörn1-lmb (128 fm, 4 hst, 176 st, och 72 RFdst)

•

Per Kortsida: 31 m {30 fm och 1 hst}

•

Per Långsida: 64 m och 9 1-lmb {2 fm, 44 st och 18 RFdst}
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Varv 50 {Tulpaner}
•

Om du använder samma färg, sm till nästa 1-lmb. (1 lm, fm, 1 lm, fm) i samma 1-lmb. Detta är ditt första
hörn.

•

Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i 1-lmb i början av valfri kortsida. (1
lm, fm) i samma 1-lmb. Detta är ditt första hörn.

Hoppa över den första (gömda) maskan och fm i nästa 30 m. Den 15:e fm ska hamna i hst mellan löven. (Fm, 1 lm,
fm) i nästa 1-lmb. Detta är din första kortsida – se bilden på "Short Side" nedan.
*Långsida: Hoppa över den första (gömda) m. Fm i nästa 3 m (Bild 1). (Virka framför nästa 1-lmb, gör en
popcornmaska i den överhoppade RFdst på Varv 48 – se Bild 2 och 3. Fm i nästa 7 m på Varv 49 – se Bild 4) 8 gånger.
Virka framför nästa 1-lmb, gör en popcornmaska i den överhoppade RFdst på Varv 48. Fm i nästa 3 m. Den sista fm
ska hamna i toppen på RFdst på Varv 49 (Bild 5). Hoppa över nästa m.
Kortsida: (Fm, 1 lm, fm) i nästa 1-lmb. Hoppa över den första (gömda) maskan och fm i nästa 30 m. Den 15:e fm ska
hamna i hst mellan löven. (Fm, 1 lm, fm) i nästa 1-lmb (Bild 6). *
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut den sista kortsidan på den sista repetitionen. Slut varvet med
en sm i den första fm.
Maskantal:
•

Totalt: 420 m och 8 hörn1-lmb {384 fm och 36 popcorn}

•

Per Kortsida: 32 fm

•

Per Långsida: 73 m {64 fm och 9 popcorn}
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Varv 51
När du virkar i toppen på popcornmaskorna så kommer du att virka i den första st på popcornet, där du drog igenom
den sista st på popcornet. Du hittar denna maska direkt till höger på popcornet (vänster om du virkar med vänster
hand).
•

Om du använder samma färg, 3 lm (räknas om hst + 1 lm). Hst i samma m. Detta är ditt första hörn.

•

Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående halvstolpe i samma m som avslutade föregående
varv. (1 lm, hst) i samma m. Detta är ditt första hörn (Bild 1).

*Kortsida: Fm i nästa 1-lmb (Bild 2). Hoppa över den första (gömda) maskan – visas med en pil på Bild 2. Fm i nästa
15 m. Den sista fm ska hamna i den fm som virkades i hst på Varv 49 (Bild 3). RFst runt hst mellan bladen på Varv
49 (Bild 4). Fm i nästa 15 m. Hoppa över den sista m och fm i nästa 1-lmb (Bild 5).
Långsida: (Hst, 1 lm, hst) i nästa (gömda) maska (Bild 6). Gör en RFdst rumt RFdst på Varv 49 (Bild 7). Hoppa över
nästa 2 m (Bild 8). Hst i nästa 4 m (Bild 9 och 10). Den andra hst ska hamna i toppen på popcornmaskan – se
noteringen i början av varvet och Bild 9 nedan.
(RFdst runt nästa RFdst på Varv 49 – se Bild 11. Hoppa över nästa m på Varv 50 och hst i nästa 2 m – se Bild 12.
RFdst runt nästa RFdst på Varv 49 och hoppa över nästa m på Varv 50 – se Bild 13. Hst i nästa 4 m. Den andra hst ska
hamna i toppen på popcornmaskan – se Bild 14) 8 gånger.
RFdst runt nästa RFdst på Varv 49 och hoppa över nästa m på Varv 50 (Bild 15). (Hst, 1 lm, hst) i nästa m, som ska
vara den första fm i det föregående (fm, 1 lm, fm) hörnet (Bild 16).*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörn (hst, 1 lm, hst) på den sista repetitionen. Slut
varvet med en sm i den andra lm på start3-lmb (eller i toppen på den stående hst).
Maskantal:
•

Totalt: 428 m och 8 hörn1-lmb {128 fm, 224 hst, 4 RFst, och 72 RFdst}

•

Per Kortsida: 35 m {32 fm, 2 hst, och 1 RFst}

•

Per Långsida: 72 m {54 hst och 18 RFdst}
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Varv 52
•

Om du använder samma färg, 3 lm (räknas som din första hst + 1lmb). Hst i samma m. Detta är ditt första
hörn.

•

Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående halvstolpe i samma m som avslutade föregående
varv. (1 lm, hst) i samma m. Detta är ditt första hörn.

*Kortsida: Fm i nästa 1-lm (Bild 1). Hoppa över den första (gömda) m och fm i nästa 34 m. Den 17:e fm ska hamna i
toppen på RFst på föregående varv. Fm i nästa 1-lmb.
Långsida: Hoppa över den första (gömda) maskan och (hst, 1 lm, hst) i nästa maska, som ska varv RFdst på
föregående varv (Bild 2). St i nästa 69 m (Bild 3). (Hst, 1 lm, hst) i nästa m, som ska vara den första hst av (hst, 1 lm,
hst) hörnet på föregående varv (Bild 4).*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörn (hst, 1 lm, hst) på den sista repetitionen. Slut
varvet med en sm i den andra lm på start3-lmb (eller i toppen på den stående hst).
Maskantal:
•

Totalt: 436 m och 8 hörn1-lmb {144 fm, 16 hst, och 276 st}

•

Per Långsida: 38 m {36 fm och 2 hst}

•

Per Långsida: 71 m {2 hst och 69 st}
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Varv 53
När du virkar RFdst så kommer du att lägga till en maska på vardera repetition genom att göra 2 men bara hoppa
över 1. Det är inget att oroa sig för. Vi kommer återigen att minska antalet maskor på nästa varv. Du kommer att
märka att detta varv har en tendens att rulla sig. Oroa dig inte över det (Bild 14 nedan)!
•

Om du använder samma färg, 3 lm (räknas som din första hst + 1lmb). Hst i samma m. Detta är ditt första
hörn.

•

Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående halvstolpe i samma m som avslutade föregående
varv. (1 lm, hst) i samma m. Detta är ditt första hörn.

*Kortsida: Fm i nästa 1-lmb (Bild 1). Hoppa över den första (gömda) m. Fm i nästa 18 m. Den sista fm ska hamna i fm
som virkats i RFst på Varv 51 (Bild 2). Gör en RFst runt RFst på Varv 51 (Bild 3) och hoppa över nästa m på Varv
52 (Bild 4). Fm i nästa 18 m. Fm i nästa 1-lmb (Bild 5).
Långsida: Hoppa över den första (gömda) maskan och (hst, 1 lm, hst) i nästa maska (Bild 6). Hoppa över nästa m. St i
nästa m, som ska vara st precis ovanför popcornmaskan på Varv 49 (Bild 7).
(Gör en RF3st runt RFdst på Varv 51 till vänster om popcornmaskan (höger om du virkar med vänster hand) - se Bild
8. Gör en RF3st runt RFdst på Varv 51 till höger om samma popcornmaska (vänster om du virkar med vänster hand)
- se Bild 9 och 10. Hoppa över nästa m på Varv 52 och st i nästa 7 m. Den sista st ska hamna i st precis ovanför nästa
popcornmaska på Varv 49 – se Bild 11) 8 gånger.
Gör en RF3st runt RFdst på Varv 51 till vänster om sista popcornmaskan (höger om du virkar med vänster hand). Gör
en RF3st runt RFdst på Varv 51 till höger om samma popcornmaska (vänster om du virkar med vänster hand). Hoppa
över nästa m på Varv 52 och st i nästa m (Bild 12). (Hst, 1 lm, hst) i nästa m, som ska vara den första hst av hörnet
innan (hst, 1 lm, hst) på föregående varv (Bild 13).*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörn (hst, 1 lm, hst) på den sista repetitionen. Slut
varvet med en sm i den andra lm på start3-lmb (eller i toppen på den stående hst).
Maskantal:
•

Totalt: 476 m och 8 hörn1-lmb {152 fm, 16 hst, 232 st, 4 RFst, och 72 RF3st}

•

Per Kortsida: 41 m {38 fm, 2 hst, och 1 RFst}

•

Per Långsida: 78 m {2 hst, 58 st, och 18 RF3st}
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