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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
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 7** 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.
Om du vill se en lista över alla 3 versionerna (som även inkluderar storlek,
material och virkfasthet) så se DETTA INLÄGG

Färger för del 7
Klicka på bilderna för att
göra dem större.
Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Varv 54

Violet

Pink

Blue Apatite

Varv 55

Light Purple

Violet

Amazonite

Varv 56

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Varv 57

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Varv 58

Light Green

Olive

Canada Jade

Varv 59

Dark Pink

Rose

Deep Amathyst

Varv 60

Light Purple

Violet

Lemon Quartz

Varv 61

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Förkortningar

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

BMB – Bakre maskbågen
RBfm – Relieffastmaska bakifrån
Lm - Luftmaska
St – Stolpe
FMB – Främre maskbågen
RFst – Reliefstolpe framifrån
RF3dst – Relief3dubbelstolpe framifrån
RFhst – Reliefhalvstolpe framifrån
RFdst – Reliefdubbelstolpe framifrån
Hst – Halvstolpe
Fm – Fast maska
Fm2tills – Två fastmaskor tillsammans (minskning med fasta maskor). Se denna instruktion.
Sm - Smygmaska
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•
•
•

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
•

Kluster : St3tills – 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.

•

Dst-Bubbelmaska:
o

o

Startdst-Bubbelmaska: 4 lm. Två omslag och sätt virknålen i basen av 4-lmb. Omslag och dra upp en
ögla. (Omslag och dra igenom 2 omslag) två gånger – 2 omslag kvar på virknålen. Två omslag och
sätt virknålen i samma maska. Omslag och dra upp en ögla – 5 omslag på virknålen. (Omslag och dra
igenom 2 omslag) två gånger – 3 omslag kvar på virknålen. Omslag och dra igenom alla 3 omslag. Se
bildinstruktionen i början av Del 6 om du behöver bildstöd.
Dst-Bubbelmaska: Två omslag och sätt virknålen i indikerad maska (Bild 1). Omslag och dra upp en
ögla. (Omslag och dra igenom 2 omslag) två gånger – 2 omslag kvar på virknålen (Bild 2). Två omslag
och sätt virknålen i samma maska. Omslag och dra upp en ögla – 5 omslag på virknålen. (Omslag och
dra igenom 2 omslag) två gånger – 3 omslag kvar på virknålen (Bild 3). Två omslag och sätt virknålen
i samma maska. Omslag och dra upp en ögla – 6 omslag på virknålen. (Omslag och dra igenom 2
omslag) två gånger – 4 omslag på virknålen (Bild 4). Omslag och dra igenom alla 4 omslag (Bild 5).
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Instruktioner
Varv 1 - 53
Du hittar länkar till Varv 1 – 53 HÄR.
Hur du räknar maskor
Kom ihåg att du räknar maskorna från hörn1-lmb till hörn1-lmb. Det enda undantaget är Varv 56, som räknas som
det står i instruktionen. Om du har problem att identifiera 1-lmb så använd gärna markör eller en bit garn för att
markera dem.
Varv 54
•

Om du använder samma färg, (1 lm, fm, 1 lm, fm) i samma maska som avslutade föregående varv. Detta är
ditt första hörn.

•

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

*Kortsida: Fm i nästa 1 lmb. Fm i nästa 41 m. Hoppa inte av misstag över den första (gömda) maskan. Den 21:a fm
ska hamna i RFst på Varv 53. Fm i nästa 1-lmb.
Långsida: Hoppa över den första (gömda) maskan. (Fm, 1 lm, fm) i nästa m (Bild 3). Fm2tills, i de två RF3dst (visas
med pilar på Bild 3 och det visas hur den ser ut på Bild 4 och 5). (Fm i var och en av de nästa 7 st – se Bild 6. Fm2tills,
i de nästa 2 RF3dst) 8 gånger (Bild 7). Fm i nästa st. (Fm, 1 lm, fm) i nästa maska, som ska vara den första hst av hörn
(hst, 1 lm, hst) på föregående varv (Bild 8).*
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: 452 fm och 8 hörn1-lm

•

Per Kortsida: 45 fm

•

Per Långsida: 68 fm
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Varv 55
•

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 (Bild 1).

*Kortsida: Fm i nästa 22 m, men kom ihåg att virka i den första (gömda) maskan (Bild 2). Gör en RFst runt RFst på
Varv 53 (Bild 3) och hoppa över nästa m på Varv 54. Fm i nästa 22 m (Bild 4). RFst i mitten av kortsidan kommer att
vara lite skev. Oroa dig inte över det.
Långsida: (Fm, 1 lm, fm) i nästa 1-lmb (Bild 5). Gör en RFdst runt den första RF3dst på Varv 53 (Bild 6 och 7). Hoppa
över den första (gömda) maskan OCH de nästa 2 m på Varv 54 (Bild 8). Hst i nästa 63 m. Den sjunde hst ska hamna i
nästa fm2tills, och den sista hst ska hamna i toppen på den sista fm2tills på föregående varv (Bild 9). Gör en RFdst
runt den sista RF3dst på Varv 53 (Visas med en pil på Bild 9 och det visas hur den ska se ut på Bild 10 och 11). Hoppa
över de sista 2 m på Varv 54. (Fm, 1 lm, fm) i nästa 1-lmb (Bild 12).*
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: 456 m och 8 hörn1-lmb {192 fm, 252 hst, 4 RFst, och 8 RFdst}

•

Per Kortsida: 47 m {46 fm och 1 RFst}

•

Per Långsida: 67 m {2 fm, 63 hst och 2 RFdst}
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Varv 56
•

Om du använder samma färg, sm till 1-lmb. 2 lm (räknas som en hst). Hst i samma 1-lmb. Detta är ditt första
hörn2hst.

•

Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående halvstolpe i 1-lmb i början av valfri kortsida. Hst i
samma 1-lmb. Detta är ditt första hörn2hst (Bild 1).

Hoppa över den första (gömda) maskan. Fm i nästa 46 m. Den 23:e fm hamnar i RFst på föregående varv. Gör 2 hst i
nästa 1-lmb (Bild 2).
*Långsida: Gör ett kluster, som du virkar i första (gömda) fm, RFdst, och nästa hst (visas med pilar på Bild 2 och det
visas hur det ska se ut på Bild 3 och 4). St i nästa 62 m. Jag rekommenderar starkt att du markerar den andra st efter
klustret med en markör eller en bit garn. Jag insisterar faktiskt att du gör det. Den sista st ska hamna i hst före RFdst
(Bild 5). Gör ett kluster, som du virkar i RFdst, nästa fm, och 1-lmb (Bild 6 och 7).
Kortsida: Gör 2 hst i 1-lmb som redan innehåller det sista “benet” av 3st-klustret (Bild 8). Hoppa över den första
(gömda) maskan. Fm i nästa 46 m. Den 23:e fm hamnar i RFst på föregående varv. Gör 2 hst 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 på start2-lmb (eller den stående halvstolpen). Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal:
•

Totalt: 456 m {184 fm, 16 hst, 248 st, och 8 kluster}

•

Per Kortsida: 50 m {46 fm och 4 hst} – Kortsidan innehåller båda hst som bildar hörn2-hst.

•

Per Långsida: 64 m {62 st och 2 kluster}
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Varv 57
Även om du väljer att använda samma färg till detta varv (som jag har gjort) så kommer du ändå att behöva klippa
av garnet i slutet av föregående varv. Detta på grund av att detta varv startar i maskan innan den maska du
avslutade föregående varv med.
Det finns inga tydliga riktmärken på Långsidan, så om du inte har markerat maskorna som jag ville att du skulle
markera på föregående varv, så ta dig tid att göra det nu. Glöm inte heller att virka 1-lmb i början och i slutet av
långsidan, de räknas som dina hörn1-lmb. Markera dessa 1-lmb om du senare kommer att få problem att
identifiera dem.
Anslut garnet med en stående stolpe i klustret i slutet på valfri långsida.
Hst i nästa m (Bild 1). Fm i nästa 24 m. Den sista fm ska hamna i den fm som du gjorde i RFst på Varv 55. Gör en
RFst runt RFst på Varv 55 och hoppa över nästa m på Varv 56. Fm i nästa 24 m. Den sista fm ska hamna i den andra
hst av hörn2hst på föregående varv. Hst i nästa m, som ska vara klustret (Bild 2). St i nästa m (Bild 3).
*Långsida: 1 lm och gör en RF3dst runt RFdst på Varv 55 (Bild 4 och 5). St i nästa m, som ska vara den markerade st
på föregående varv. St i nästa 4 m (Bild 6). 3 lm och hoppa över nästa 3 m. (St i nästa 5 m. 3 lm och hoppa över nästa
3 m) 6 gånger. Vardera 3-lmb ska hamna direkt ovanför toppen av blombladen på Varv 49-53 (Bild 7). St i de sista 5
st innan klustret (Bild 8). Gör en RF3dst runt RFdst på Varv 55 (Bild 9 och 10). 1 lm.
Kortsida: Gör en st i nästa m, som ska vara klustret (Bild 11). Hst i nästa m (Bild 12). Fm i nästa 24 m. Den sista fm
kommer att hamna i den fm som du gjorde i RFst på Varv 55. Gör en RFst runt RFst på Varv 55 och hoppa över nästa
m på Varv 56. Fm i nästa 24 m. Den sista fm ska hamna i den andra hst i hörn2hst på föregående varv. Hst i nästa
m, som ska vara klustret. St i nästa m.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut den sista kortsidan på den sista repetitionen. Slut varvet med
en sm i den första stående stolpen.
Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal:
•

Totalt: 380 m, 28 3-lmb, och 8 hörn1-lmb {192 fm, 8 hst, 168 st, 4 RFst, och 8 RF3dst}

•

Per Kortsida: 53 m {48 fm, 2 hst, 2 st, och 1 RFst}

•

Per Långsida: 42 m och 7 3-lmb {40 st och 2 RF3dst}

9|Sida

Sophie’s Universe Del 7

10 | S i d a

Sophie’s Universe Del 7

Varv 58 {Blad}
Vi kommer att göra fler blad på detta varv. Om du behöver en påminnelse om hur du gör Startdst-Bubbelmaska på
kortsidan, se Specialmaskorna i början av Del 6. På långsidorna så ska du göra vanliga Dst-Bubbelmaskor
- se Specialmaskor ovan.
Anslut ditt nya garn med en stående fastmaska i 1-lmb i början av valfri kortsida. (1 lm, fm) i samma 1-lmb (Bild 1).
*Kortsida: Fm i BMB på nästa (gömda) (Bild 2). (6 lm och hoppa över nästa 6 m. Fm i BMB på nästa m) 3 gånger (Bild
3 och 4). Sm i nästa m (Bild 5). Det ska nu vara 3 m kvar innan RFst. Nu ska vi göra vårt första blad genom att göra
en Startdst- Bubbelmaska i samma m som sm. Förankra bladet i “stammen” i mitten av kortsidan genom att göra
en fm runt RFst på Varv 55 (med andra ord, den näst översta RFst). För att göra det andra bladet, gör en StartdstBubbelmaska i den fm som du virkade runt basen på “stammen”. Hoppa över nästa 7 m på Varv 57 (med andra ord,
de 3 fm innan RFst, RFst, och de 3 fm efter RFst). Sm i nästa m (Bild 6). (Fm i BMB på nästa m. 6 lm och hoppa över
nästa 6 m) 3 gånger. Fm i BMB på nästa m, som ska vara den sista st innan 1-lmb (Bild 7).
Långsida: (Fm, 1 lm, fm) i nästa 1 lmb (Bild 8). Hoppa över RF3dst, som ändå är gömd. Fm i nästa 3 m (Bild 9).
(Hoppa över nästa 2 st. Virka framför 3-lmb på Varv 57, gör en Dst-Bubbelmaska i den centrala överhoppade maskan
på Varv 56 – se Bild 10 och 11. 5 lm – se Bild 12, och gör en Dst-bubbelmaska i samma m – se Bild 13 och 14. Hoppa
över de nästa 2 st på Varv 57 och fm i nästa st – visas med en pil på Bild 15 och det visas hur den ser ut på Bild
16) 7 gånger.
Fm i nästa 2 m och hoppa över nästa RF3dst (Bild 17). (Fm, 1 lm, fm) i nästa 1-lmb (Bild 18).*
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: 168 m, 28 5-lmb, 24 6-lmb, och 8 hörn1-lmb {96 fm, 64 blad, 56 Dst-Bubbelmaskor, och 8 sm}

•

Per Kortsida: 15 m och 6 6-lmb {11 fm, 8 av dessa ska vara i BMB och 1 används till att “förankra bladen till
stammen”, 2 sm, och 2 blad}

•

Per Långsida: 28 m och 7 5-lmb {14 fm och 14 blad}
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Varv 59 {Rosor och starten på den Centrala Blomman på kortsidan}
Förutom när du gör hörnen, så kommer du enbart att virka i 3-lmb och 5-lmb på långsidorna. Du kommer att virka i
maskorna från Varv 57 på kortsidorna.
Innan vi börjar med detta Varv så ska jag visa dig hur rosorna ska virkas.
Ros
Dra 3-lmb från Varv 57 genom 5-lmb på Varv 58 (Bild 1 och 2). Virka enbart i 3-lmb, gör (2 fm, 3 hst, 3 st) - Bild 3. Ta
den sista maskan bakåt runt baksidan av ditt arbete (Bild 4) och slut maskorna med en sm i första fm, så det formas
en ring (Bild 5 och 6). Vi kan kalla detta för ett modifierat popcorn.
(Fm, hst, 3 st, hst) i 5-lmb på Varv 58, som ska vara bakom det modifierade popcornet (Bild 7 och 8). Markera den
första av de 3 st med en bit garn om du kommer att få problem att identifiera den senare (Bild 9). För att avsluta
rosen, gör en fm i 3-lmb på Varv 57, och se då åter igen till att du virkar framför 5-lmb (Bild 11 och 12).

Då så. Då startar vi mitt favoritvarv på hela mönstret. Jag hoppas att ni är förväntansfulla!

•

Om du använder samma färg, (1 lm, fm, 1 lm, fm) i samma m som avslutade föregående varv. Detta är ditt
första hörn.

•

Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i samma maska som avslutade
föregående varv, som ska vara den första fm av hörn (fm, 1 lm, fm) på föregående varv. (1 lm, fm) i samma
m. Detta är ditt första hörn.
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*Kortsida: Fm i hörn1-lmb (Bild 1). Hoppa över nästa m på Varv 58. (Fm i FMB på nästa m på Varv 57, som redan
innehåller fm i BMB på Varv 58 - Bild 2. Virka framför nästa 6-lmb, fm i nästa 6 m på Varv 57 - Bild 3) 3 gånger.
Fm i FMB på nästa m på Varv 57, som ska vara sista m innan bladet (Bild 4). Virka bakom bladen, hoppa över nästa 2
tillgängliga m på Varv 57. Gör 4 dst i nästa m, som ska vara fm innan RFst (Bild 5). Gör 4 dst i nästa m, som ska vara
RFst (Bild 6). Hoppa över nästa 3 m på Varv 57 (bakom det andra bladet).
Fm i FMB på nästa tillgängliga m på Varv 57, som redan innehåller fm i BMB på Varv 58 (Bild 7 och 8). (Virka framför
nästa 6-lmb, fm i nästa 6 m på Varv 57. Fm i FMB på nästa m på Varv 57) 3 gånger (Bild 9). Hoppa över nästa m på
Varv 58 och fm i 1-lmb (Bild 10).
Långsida: Hoppa över den första (gömda) maskan. (Fm, 1 lm, fm) i nästa m (visas med en pil på Bild 10 och det visas
hur den ser ut på Bild 11). 3 lm och hoppa över nästa 3 m, som ska vara de 2 fm och det första bladet (Bild 12). Gör
en ros i nästa 3-lmb/5-lmb (se Ros i början av detta varv) – Bild 13 och 14.
(4 lm - Bild 15, och gör en ros i nästa 3-lmb/5-lmb) 6 gånger. 3 lm och hoppa över nästa 4 m, som ska vara det sista
bladet och nästa 3 fm. (Fm, 1 lm, fm) i nästa m (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.
Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal:
•

Totalt: 260 m, 8 3-lmb, 24 4-lmb, och 8 hörn1lmb {200 fm, 32 dst, och 28 rosor}

•

Per Kortsida: 56 m {48 fm, av vilka 8 är i FMB, och 8 dst}

•

Per Långsida: 9 m, 2 3-lmb, och 6 4-lmb {2 fm och 7 rosor}
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Varv 60
Glöm inte bort att virka 1-lmb i början och i slutet av vardera långsida, då de räknas som dina hörn1-lm. Markera
dessa 1-lmb om du kommer att ha problem att identifiera dem senare.
När du virkar långsidorna, så kan du virka framför lmb på Varv 59, eller över dem. Det bestämmer du själv. Jag
tycker att rosorna blir lite prydligare om du virkar framför lmb på Varv 59.
•

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).

*Kortsida: Gör en RBfm i var och en av nästa 24 fm, och då även den första (gömda) fm (Bild 2 och 3). 3 lm (Bild
4). Gör en RBfm i fm på Varv 57 som innehåller de första 4 dst av 8-dst “blomman” på Varv 59 (Bild 5). 3 lm (Bild
6). Bild 7 visar den lilla linje som formas av RBfm. Hoppa över de 8 dst på Varv 59 och gör en RBfm i var och en av de
nästa 24 fm (Bild 8).
Långsida: Fm i nästa 1-lmb (Bild 9). 1 lm och gör en RFdst runt RF3dst på Varv 57 (Bild 10 och 11). Hoppa över den
första (gömda) maskan på Varv 59 och nästa lediga maska på Varv 58, direkt nedanför den första 3-lmb på Varv
59. Bild 12 visar den överhoppade maskan med en pil. 3-lmb på Varv 59 syns inte, då den är bakom mitt arbete.
{Fm, hst, st} i nästa fm på Varv 58 (Bild 12). {St, hst, fm} mellan samma fm och nästa Dst-Bubbelmaska som är ett
blad. För att kunna virka mellan dessa 2 maskor, så sätt virknålen under alla öglor på Dst-Bubbelmaskan (visas med
en pil på Bild 13 och det visas hur den ser ut på Bild 14 och 15). Nu är en snäcka gjord. 4 lm (Bild 16), och hoppa över
nästa ros och dess båda blad.
({Fm, hst, st} i nästa fm på Varv 58. {St, hst, fm} mellan samma fm och nästa Dst-Bubbelmaska som är ett blad - Bild
17 och 18. 4 lm och hoppa över nästa ros och dess båda blad) 6 gånger. Du ska nu ha 7 snäckor.
(Fm, hst, st) i nästa fm. (St, hst, fm) i nästa fm (Bild 19). Gör en RFdst runt RF3dst på Varv 57. 1 lm. Hoppa över nästa
m på Varv 58 och nästa m på Varv 59. Fm i nästa 1-lmb (Bild 20).*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut den sista fm på den sista repetitionen. Slut varvet med en sm i
den första fm.
Klipp av garnet och fäst ändarna.
Tryck alla 4-lmb till baksidan av ditt arbete så de inte ligger framför dina rosor.
Maskantal:
•

Totalt: 404 m, 8 3-lmb, 28 4-lmb, och 8 1-lmb {196 RBfm, 72 fm, 64 hst, 64 st, och 8 RFdst}

•

Per Kortsida: 51 m och 2 3-lmb {49 RBfm och 2 fm}

•

Per Långsida: 50 m och 7 4-lmb {16 fm, 16 hst, 16 st, och 2 RFdst}
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Varv 61
På detta varv ska du virka i toppen på rosorna på Varv 59 och mellan de centrala 2 st på vardera snäcka på
långsidan. Det hjälper dig mycket om du bekantar dig med rosornas “uppbyggnad” först. Titta på en av rosorna.
“Toppen” på rosen är formad av (fm, hst, 3 x st, hst) som virkats i 5-lmb på Varv 58. När du virkar RBfm så virkar du
dem i den första av de 3 st.
Se till att dina 4-lmb på Varv 60 är bakom dina rosor! Du kommer att bli mycket irriterad om de inte är det. Om du
har problem att identifiera maskorna när du gör reliefmaskorna framifrån på kortsidorna, så se på
denna handledning för att påminna dig om vilka maskbågar (och baser på maskor) som hör till vilken maska. Och ta
det i lugnt och sakta.
Anslut garnet med en stående fastmaska i 1-lmb i början på valfri kortsida. (1 lm, fm) i samma 1 l-lmb.
*Kortsida: (2 lm och hoppa över nästa 2 m. RFhst runt nästa 2 m) 5 gånger (Bild 1 - 4). Fm i de sista 5 m innan första
3-lmb (Bild 5). Gör en RBfm runt var och en av de 8 dst på Varv 59 och hoppa över (3 lmb, RBfm, 3-lmb) utrymmet
bakom dem (Bild 6 och 7). Fm i nästa 5 m på Varv 60, se till att inte av misstag missa den första m (Bild 8). (RFhst
runt nästa 2 m. 2 lm och hoppa över nästa 2 m) 5 gånger (Bild 9 och 10).
Långsida: (Fm, 1 lm, fm) i nästa 1-lmb (Bild 11). 2 lm (Bild 12). Hoppa över RFdst och nästa 3 m.
(Fm mellan de 2 st i mitten av nästa snäcka - Bild 13. 3 lm och se till att din 4-lmb är bakom nästa ros – Bild 14 och
15. Gör en RBfm runt basen på den första st av de 3 st som virkats i toppen på rosen på Varv 59 – Bild 16 och 17.
3 lm- Bild 18) 7 gånger. Fm mellan de 2 st på den sista snäckan. 2 lm (Bild 19). Hoppa över nästa 3 m och RFdst. (Fm,
1 lm, fm) i nästa 1-lm (Bild 20).*
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: 228 m, 48 2-lmb, 56 3-lmb, och 8 hörn1-lmb {88 fm, 60 RBfm, och 80 RFhst}

•

Per Kortsida: 40 m och 10 2-lmb {12 fm, 8 RBfm, och 20 RFhst}

•

Per Långsida: 17 m, 2 2-lmb, och 14 3-lmb {10 fm, 7 RBfm}

Notering om att ditt arbete kan våga sig
Här kan dina kanter våga sig ganska mycket. Oroa dig inte över det.
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