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Sophie’s Universe Del 8 

©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 8** 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/
http://www.mooglyblog.com/print-pattern-use-print-friendly-button-moogly/
https://www.youtube.com/watch?v=YJa_1xmIJcw&list=RDCMUCE1NRfRvkj_FaA6O7RXM9gw&index=8
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/2015/02/Sophies-Universe-Part-8-Lookatwhatimade.jpg
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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 var maskorna ska placeras. 

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

INLÄGG  

Färger för del 8 

 Klicka på bilderna för 

att göra dem större. 

      

  Cotton 8 Softfun Stonewashed XL 

Varv 62 Violet Pink Moonstone 

Varv 63 Moors Cyclamen Amazonite 

Varv 64 Heath Heath Green Agate 

Varv 65 Light Green Olive Lemon Quartz 

Varv 66 Canary Canary Coral 

Varv 67 Light Turquoise Light Blue Moonstone 

Varv 68 Light Turquoise Light Blue Moonstone 

 Förkortningar 

Svenska virktermer används genom hela mönstret.  

• RBfm – Relieffastmaska bakifrån 

• Lm - Luftmaska 

• St – Stolpe 

• RFfm – Relieffastmaska framifrån  

• RFhst – Reliefhalvstolpe framifrån 

• RFst – Reliefstolpe framifrån 

• RF3dst – Relief3dubbelstolpe framifrån 

• RFdst – Reliefdubbelstolpe framifrån 

• 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. 

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/2015/02/Sophies-Universe-Part-8-Cotton-8.jpg
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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 varv där maskan används.  

• Kabelmaska: Hoppa över nästa maska. St i nästa 3 m. Virka över de 3 st, omslag och sätt in virknålen i den 

överhoppade maskan. Dra upp en ögla till samma höjd som st. Denna ögla ska ligga över de 3 st och ska vara 

synlig från framsidan OCH från baksidan av ditt arbete. (Omslag och dra igenom 2 omslag) två gånger, så du 

gör klart en utökad (eller lång) st. Se denna instruktion. 

• Lång fm: För att göra en lång fm, sätt in virknålen i den indikerade maskan/lmb och dra upp en ögla till 

samma höjd som arbetet. Omslag och dra igenom båda omslagen på virknålen. 

• Picot-st: Gör en st (Bild 1). 3 lm (Bild 2).  Gör klart picoten genom att göra en fm i toppen på st du precis 

virkade. För att göra det så sätt in virknålen i båda öglorna på st från sidan och gör klart en fm (Bild 3-5). 

 

• Puffmaska: Omslag och sätt in virknålen i den anvisade maskan/lmb. Omslag igen och dra upp en lång ögla. 

(Omslag och sätt in virknålen i samma maska/lmb. Omslag igen och dra upp en lång ögla) ytterligare 

tre gånger (Bild 1). Omslag och dra igenom alla 9 omslagen på virknålen (Bild 2). 1 lm för att stänga 

Puffmaskan (Bild 3). Bild 4 visar 2 virkade puffmaskor.  Om du behöver hjälp steg-för-steg så se denna 

instruktion. 

 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/how-to-crochet-cable-stitch/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-puff-stitch/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/Sophies-Universe-Picot-DC.jpg
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/Sophies-Universe-Puff-Stitch.jpg
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Instruktioner 

Varv 1 - 61 

Du hittar länkar till Varv 1 – 61 HÄR. 

Kom ihåg att titta på Nyttiga tips innan du startar med Del 8.  Du kan nu eventuellt behöva gå upp en 

storlek på virknålen. Om du bestämmer dig för att göra det, så kom ihåg att du kommer att använda mer 

garn än det som är rekommenderat. 

Hur du räknar maskor 

Kom ihåg att du räknar maskorna från hörn1-lmb till hörn1-lmb.  Det enda undantaget är Varv som inte har några 

hörn1-lmb. Om du har problem att identifiera 1-lmb så använd gärna markörer eller en bit garn för att markera dem.  

Varv 62 {Första Varvet med Puffmaskor till den Centrala Blomman} 

• Om du använder samma färg, sm till nästa 1-lmb. (1 lm, fm, 1lm, 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 på valfri kortsida. (1 lm, 

fm) i samma 1-lmb.  Detta är ditt första hörn (Bild 1).  

*Kortsida:  Hoppa över den första (gömda) maskan på Varv 61. Virka bakom maskorna och lmb på Varv 61, se till att 

du inte missar den första gömda maskan på Varv 60: (gör en fm i nästa 2 överhoppade maskor på Varv 60. 2 lm och 

hoppa över nästa 2 m, som redan innehåller RFhst som virkats på Varv 61) 5 gånger (Bild 2 - 4).  Fm i nästa 6-lmb på 

Varv 58 (Bild 5), som du hittar på baksidan av ditt arbete. 4 lm (Bild 6). 

Gör en Puffmaska mellan den första och den andra dst på “blombladet” på Varv 59, kom ihåg att puffmaskan ska 

slutas med en lm (Bild7).  (Gör en Puffmaska mellan nästa 2 dst) 6 gånger (Bild 8). Den sista Puffmaskan ska hamna 

mellan den sjunde och den åttonde dst på 8-dst “blombladet” på Varv 59 (Bild 9). 

4 lm. Fm i nästa 6-lmb på Varv 58, som du hittar på baksidan av ditt arbete (Bild 10). 2 lm (Bild 11). Virka bakom 

maskorna på Varv 61: (fm i de nästa 2 överhoppade maskorna på Varv 60 – se pilar på Bild 11. 2 lm och hoppa över 

nästa 2 m, som redan innehåller RFhst som virkats på Varv 61) 4 gånger. Fm i de sista 2 överhoppade maskorna på 

Varv 60 (Bild 12). Hoppa över sista m på Varv 61. 

Långsida: (Fm, 1 lm, fm) i nästa 1-lmb på Varv 61 (Bild 13). Hoppa över den första (gömda) maskan och gör 2 st i 

första 2-lmb (Bild 14). RFst runt nästa fm (Bild 15 och 16).  (Gör 3 st i nästa 3-lmb, RFst runt nästa fm) 14 gånger (Bild 

17). Gör 2 st i den sista 2-lmb och hoppa över den sista fm (Bild 18).  (Fm, 1 lm, fm) i nästa 1-lmb (Bild 19).* 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörn (fm, 1lm, fm) på den sista repetitionen. Slut 

varvet med en sm i toppen på första fm.  

Klipp av garnet och fäst ändarna. 

Maskantal: 

• Totalt: 376 m, 40 2-lmb, och 8 4-lmb (inkluderat 8 hörn1-lmb) {104 fm, 184 st, 60 RFst, och 28 Puffmaskor} 

• Per Kortsida: 31 m, 10 2-lmb, och 2 4-lmb {24 fm och 7 Puffmaskor} 

• Per Långsida: 63 m {2 fm, 46 st, och 15 RFst} 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-2015-information/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-2015-information/#important
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
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http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/Sophies-Universe-Round-62.jpg
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/Sophies-Universe-Round-62-Complete.jpg
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Varv 63 

På detta varv så ska vi virka Kabelmaskor. Se Specialmaskorna ovan.  När du virkar i maskorna på Varv 62 

på kortsidorna, så se till att du virkar bakom 2-lmb på Varv 61. 

Anslut garnet med en stående fastmaska i 1-lmb i början av valfri LÅNGSIDA. Fm i samma 1-lmb.  Detta är ditt första 

hörn2fm (Bild 1). 

*Långsida: RF3dst runt RFdst på Varv 60 (Bild 2). Hoppa över den första (gömda) fm och nästa 2 st. St i nästa m, som 

ska vara den första RFst på föregående varv (Bild 3). (Gör en Kabelmaska över nästa 4 m) 14 gånger (Bild 4-6). Notera 

att varje Kabelmaska kommer att hamna mellan baserna på 2 RFst på föregående varv. St i nästa m, som ska vara 

den första st efter den sista RFst (Bild 7). RF3dst runt RFdst på Varv 60 och hoppa över de sista 2 m på långsidan (Bild 

8). 

Kortsida: Gör 2 fm i nästa 1-lmb (Bild 9). Se till att du inte missar den första (gömda) maskan, fm i nästa 3 m (visas 

med pilar på Bild 10 och det visas hur den ser ut på Bild 11). 

(RFfm runt nästa 2 RFhst på Varv 61 – se Bild 12. Fm i nästa 2 m på Varv 62, bakom nästa 2-lmb på Varv 61 – visas 

med en pil på Bild 13 och det visas hur den ser ut på Bild 14) 4 gånger (Bild 15). RFfm runt nästa 2 RFhst på Varv 

61 (Bild 16) och fm i nästa 3 m på Varv 61 (Bild 17). Det ska nu vara 2 fm som det inte virkats i kvar innan 

“blomman”. Gör en lång fm i utrymmet mellan spetsen på bladet på Varv 58 och den första dst på “blomman” på 

Varv 59, så maskan går över alla varv (visas med en pil på Bild 17 och det visas hur den ser ut på Bild 18). 

Gör en Puffmaska mellan den första och den andra Puffmaskan på Varv 62 (Bild 19). (Gör en Puffmaska mellan nästa 

2 Puffmaskor) 5 gånger. Den sista Puffmaskan ska hamna mellan den sjätte och den sjunde Puffmaskan på Varv 62 

(Bild 20). 

Gör en lång fm i mellanrummet mellan den sista dst på “blomman” på Varv 59 och spetsen på nästa blad på Varv 58, 

så maskan går över alla varv (visas med en pil på Bild 20 och det visas hur den ser ut på Bild 21). Hoppa över nästa 2 

m på Varv 61, båda dessa är gömda av den långa fm, och fm i nästa 3 m (Bild 22). Om du har svårt att se vilken som 

är den första maskan att virka i, så lokalisera den första RFhst “blomman” och räkna därifrån 3 maskor bakåt. 

(RFfm runt nästa 2 RFhst på Varv 61 – se Bild 23. Fm i nästa 2 m på Varv 62, bakom nästa 2-lmb på Varv 61) 5 gånger. 

Det ska nu bara vara en maska kvar innan hörn1-lmb. Fm i denna sista maskan på kortsidan (Bild 24 och 25). Gör 2 

fm i nästa 1-lmb.* 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut de sista 2 fm på den sista repetitionen. Slut varvet med en sm i 

toppen på första fm. Klipp av garnet och fäst ändarna. 

Maskantal: 

• Totalt:  312 m {128 fm, 80 RFfm, 8 Långa fm, 8 st, 8 RF3dst, 24 Puffmaskor, och 56 Kabelmaskor} 

• Per Kortsida: 60 m {32 fm, 20 RFfm, 2 Långa fm, och 6 Puffmaskor} - detta inkluderar båda fm från vardera 

hörn2-lmb. 

• Per Långsida:  18 m {2 st, 2 RF3dst, och 14 Kabelmaskor} 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/how-to-crochet-cable-stitch/


7 |Sida  S o p h i e ’ s  U n i v e r s e  D e l  8  

 

 

  

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/Sophies-Universe-Round-63.jpg
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/Sophies-Universe-Round-63-Complete.jpg
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Varv 64 {Blomblad på den Centrala Blomman} 

Notera:  På bilderna så använder jag färgen Canary för att göra det lättare för dig att se maskorna. Jag har 

egentligen gjort detta varv i färgen Heath (se bilden på Långsidan nedan). 

Ledtråd: St på långsidorna (förutom den första och den sista) ska hamna i den andra och fjärde m på vardera 

Kabelmaska på föregående varv. 

Anslut garnet med stående fastmaska i RF3dst i slutet av valfri långsida. (1lm, fm) i samma maska. Detta är ditt 

första hörn (Bild 1). 

*Kortsida: Fm i nästa 26 m (Bild 2). Sm i nästa m, som ska vara den långa fm (Bild 3). 

(Gör 8 st mellan nästa 2 Puffmaskor på Varv 63 – se Bild 4.  Gör en RFst runt Puffmaskan på Varv 62 mellan de nästa 

2 Puffmaskorna på Varv 63 – se Bild 5 och 6) två gånger (Bild 7). 

Gör 8 st mellan de sista 2 Puffmaskorna (Bild 8). Hoppa över den långa fm och gör en sm i nästa fm (Bild 9). Fm i 

nästa 26 m. Den sista fm ska hamna i RF3dst. Markera denna sista fm så du lätt kan hitta den när du virkar nästa 

varv (Bild 10). 

Långsida: (Fm, 1 lm, fm) i nästa st (Bild 11). St i nästa 2 m (Bild 12). (1 lm, hoppa över nästa m och st i nästa 

m) 27 gånger (Bild 13 och 14). St i nästa m (Bild 15). (Fm, 1 lm, fm) i nästa m, som ska vara RF3dst i slutet av 

långsidan (Bild 16).* 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörn (fm, 1lm, fm) på den sista repetitionen. Slut 

varvet med en sm i toppen på första fm.  

Maskantal: 

• Totalt: 456 m och 116 1-lmb (inkluderat de 8 hörn1-lmb) {224 fm, 216 st, 8 RFst, och 8 sm} 

• Per Kortsida: 82 m {54 fm, 24 st (3 blomblad), 2 RFst, och 2 sm} 

• Per Långsida: 32 m och 27 1-lmb {2 fm, 30 st} 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
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Noterbart om Kortsidor och Långsidor 

Ta dig lite tid att titta på ditt arbete. Du kommer att se att dina kortsidor nu är längre än dina långsidor. Jag har 

bestämt mig för att fortsätta benämna kortsidorna (med den ensamma centrala blomman) “Kortsidor”, och 

långsidorna (med sina plottriga trädgårdar) “Långsidor”, därför att jag tror att det nu skulle skapa mer förvirring att 

byta namn på dem. Om du någonsin blir förvirrad, så kom ihåg att kortsidorna är de som har den ensamma centrala 

blomman. 

 

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/Sophies-Universe-Round-64.jpg
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/Sophies-Universe-Round-64-Complete.jpg
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Varv 65 

Innan vi börjar med detta varv, så ta dig lite tid att göra dig 

bekant med de 2-lmb som du ska virka i på kortsidorna. För att 

hitta dessa 2-lmb så vik Sophie mot dig så att du kan se 

baksidan av kortsidan. Där finns det 5 2-lmb och 1 4-lmb mellan 

det första hörnet och blomman. Vidare så finns det 1 4-lmb, som 

följs av 5 2-lmb mellan blomman och nästa hörn. Du ska virka i 

de 5 2-lmb på vardera sida om blomman. Dessa 2-lmb har 

samma färg på garnet som det första varvet med Puffmaskor. 

Glöm inte bort att göra 1-lmb i början och i slutet på vardera 

långsida, de räknas som dina hörn1-lmb. Markera dessa 1-lmb om du kommer att få problem att identifiera dem 

senare, då du behöver dem för att kunna räkna dina maskor. 

• Om du använder samma färg, (1 lm, fm) i samma maska som avslutade föregående varv. 

• Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i samma m som avslutade föregående 

varv, som ska vara den första fm av hörn (fm, 1 lm, fm) i början på valfri kortsida (Bild 1). 

*Kortsida: Fm i nästa 1-lmb (Bild 2). Hoppa över den första (gömda) maskan (visas med en pil på Bild 2) och fm i 

nästa 2 m (Bild 3). 5 lm (Bild 4).  Vik arbetet mot dig så att du kan se baksidan av arbetet. Det blir då mycket enklare 

att virka i 2-lmb och runt puffmaskorna. Sm i nästa 2-lmb på Varv 62, som du hittar på baksidan av ditt arbete (Bild 5 

och 6). 

(2 lm och sm fram till nästa 2-lmb på Varv 62) 4 gånger (Bild 7 och 8). 6 lm (Bild 9) och hoppa över nästa 4-lmb på 

Varv 62. Du ska nu virka runt Puffmaskorna på Varv 62, och var då försiktig så du inte när du gör maskorna river upp 

trådar i andra maskor. (RBfm, 1 lm) runt var och en av de 6 Puffmaskorna på Varv 62 (Bild 10 och 11). Gör en RBfm 

runt den sista Puffmaskan på Varv 62 (Bild 12 och 13). 6 lm (Bild 14). Hoppa över nästa 4-lmb på Varv 62 och sm i 

nästa 2-lmb på Varv 62 (Bild 15). 

(2 lm, sm i nästa 2-lmb) 4 gånger. 5 lm (Bild 16).  Fm i markerad maska på Varv 64, som ska vara den andra fm innan 

hörn1-lmb (visas med en pil på Bild 17).  Om du inte markerade denna maska när du virkade föregående varv, så 

lokalisera 1-lmb (som är markerad på Bild 17 så det blir rätt) i slutet på kortsidan och räkna bakåt 2 maskor. Fm i den 

sista m innan 1-lmb (Bild 17). Fm i 1-lmb. 

Långsida: Hoppa över den första (gömda) maskan. Fm i nästa m, som ska vara den första st på långsidan. 1 lm (Bild 

18) och gör en RF3dst runt RF3dst på Varv 63. Detta (fm, 1 lm, RF3dst) är ditt hörn (Bild 19). Hoppa över nästa st. Gör 

2 st i nästa 1-lmb (Bild 20). Gör 4 st i nästa 1-lmb (Bild 21). 

(2 lm och hoppa över nästa 2 1-lmb. Gör 4 st i nästa 1-lmb – se Bild 22) 8 gånger.  Du ska nu ha nio 4-stgrupper, alla 

separerade med en 2-lmb. Det ska vara 2 överhoppade 1-lmb mellan vardera 4-stgrupp. 

Gör 2 st i den sista 1-lmb (Bild 23). Gör en RF3dst runt RF3dst på Varv 63 och hoppa över nästa 2 st på Varv 64. 1 lm 

och gör en fm i nästa m, som ska vara den första fm av hörn (fm, 1 lm, fm) på föregående varv. Denna (RF3dst, 1 lm, 

fm) är ditt hörn (Bild 24).* 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut den sista fm på den sista repetitionen. Slut varvet med en sm i 

första fm. Klipp av garnet och fäst ändarna.  

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/Sophies-Universe-Round-65-Ch-2-Spaces-From-Round-62.jpg
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Maskantal: 

• Totalt: 268 m, 64 2-lmb, 8 5-lmb, 8 6-lmb, och 32 1-lmb, inkluderar de 8 hörn1-lmb {32 fm, 28 RBfm,  
160 st, 40 sm och 8 RF3dst} 

• Per Kortsida: 25 m, 6 1-lmb, 8 2-lmb, 2 5-lmb, och 2 6-lmb {8 fm, 7 RBfm, och 10 sm} 

• Per Långsida: 42 m och 8 2-lmb {40 st och 2 RF3dst} – Glöm inte bort att du räknar från 1-lmb till nästa 1-
lmb. 

  

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/Sophies-Universe-Round-65.jpg
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http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/Sophies-Universe-Round-65-Complete.jpg
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Varv 66 {Krusiga Blommor} 

På detta varv ska vi göra små zick-zack “kullar” av maskor som ligger på ytan av arbetet. Ganska lika som de du 

gjorde på Varv 33. 

Anslut garnet med en stående fastmaska i den första st på den första 4st-gruppen på valfri långsida. Markera denna 

maska för att fortsättningsvis hjälpa dig att räkna (Bild 1). 

*Långsida: Sm i nästa st, som ska vara den andra st på den första 4st-gruppen (Bild 2). (Gör en st - Bild 3, gör 3 st-

Picoter - Bild 4, gör en st - Bild 5) i var och en av de 8 2-lmb sidan ut (se bilden på långsidan nedan). Hoppa över nästa 

3 st och sm i den sista st på den sista 4st-gruppen (visas med en pil på Bild 6 och det visas hur den ser ut på Bild 7). 

Kortsida: Fm i nästa 3 m, markera den första fm för att fortsättningsvis hjälpa dig att räkna. Den sista fm ska hamna i 

RF3dst i slutet av långsidan (Bild 8). 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 4 m (Bild 10). Fm i den första överhoppade maskan på Varv 64 (Bild 11). 

(3 lm och sm i nästa 2-lmb på Varv 61.  Denna 2-lmb finns på framsidan av ditt arbete, mellan grupperna av 

reliefmaskor framifrån. 3 lm, hoppa över nästa 3 m på Varv 64 och fm i nästa m på Varv 64 – se Bild 12 – 14) 5 

gånger. Den sista fm ska hamna i den fm som virkats i den sista RFfm på Varv 63 (innan blomman).  

6 lm (Bild 15).  Du ska nu virka runt Puffmaskorna på Varv 62, som redan innehåller RBfm från Varv 65, och var då 

försiktig så du inte när du gör maskorna river upp trådar i andra maskor. (RBfm, 1 lm) runt var och en av de första 6 

Puffmaskorna på Varv 62. Gör en RBfm runt den sista Puffmaskan på Varv 62. 6 lm (Bild 16-18). Hoppa över de första 

3 fm på Varv 64 efter blomman. Fm i nästa m på Varv 64 (Bild 19). 

(3 lm och sm i nästa 2-lmb på Varv 61. 3 lm, hoppa över nästa 3 m på Varv 64 och fm i nästa m på Varv 64 – se Bild 

20) 5 gånger (Bild 21). Hoppa över nästa m på Varv 64 och fm i nästa 4 m på Varv 65 (Bild 22). Fm i nästa 1-lmb (visas 

med en pil på Bild 22 och det visas hur den ser ut på Bild 23). Hoppa över RF3dst och fm i nästa 3 st. Markera den 

sista maskan för att fortsättningsvis hjälpa dig att räkna (Bild 24). * 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut den sista fm på den sista repetitionen. Slut varvet med en sm i 

toppen på första fm. Klipp av garnet och fäst ändarna. Ta inte bort markörerna då de ska sitta där när du virkar 

nästa varv.  

Maskantal:  

• Totalt: 348 m, 24 1-lmb, 80 3-lmb, och 8 6-lmb {112 fm, 64 st, 96 Picot-st, 28 RBfm, and 48 sm} 

• Per Kortsida: 45 m, 6 1-lmb, 20 3-lmb, 2 6-lmb {28 fm, 7 RBfm, och 10 sm} – räknat från markerad fm till 

markerad fm 

• Per Långsida: 8 blomblad och 2 sm (eller 16 st, 24 Picot-st, och 2 sm) – räknat från smygmaska till 

smygmaska 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
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Varv 67 

Anslut garnet med en stående fastmaska mellan 4st-gruppen och 2st-gruppen på Varv 65 i slutet av valfri långsida, 

virka ÖVER den (markerade) fm på Varv 66 (Bild 1 och 2). 

*Kortsida: RFdst i RF3dst på Varv 65 (Bild 3) och hoppa över nästa fm på Varv 66, som ska vara den fm som virkades i 

den andra st på 2st-gruppen (Bild 4). Fm i nästa 7 m. Den sista fm ska hamna i den sista fm innan första 3-lmb (Bild 

5). 

(Hst i nästa 3 överhoppade m på Varv 64 – se Bild 6. Gör en RBfm runt nästa fm på Varv 66, som ska vara i toppen av 

“zick-zack höjden” – se Bild 7) 5 gånger. Virka framför 6-lmb på Varv 66, hst i nästa 3 överhoppade m på Varv 64. Den 

sista hst ska hamna i den sista fm innan blomman. 

2 lm (Bild 8). Se till att du inte av misstag virkar i någon annan maska, (RBfm, 1 lm) runt var och en av de första 5 

Puffmaskorna på Varv 63 (Bild 9 och 10). RBfm runt den sista Puffmaskan på Varv 63. 2 lm (Bild 11). Bild 12 visar hur 

RBfm ska se ut på framsidan. 

Virka framför 6-lmb på Varv 66, hst i nästa 3 överhoppade fm på Varv 64 (Bild 13). Hoppa över nästa fm på Varv 66, 

som ska vara i toppen av den första “zick-zack höjden”. (Hst i nästa 3 överhoppade m på Varv 64. Gör en RBfm runt 

nästa fm på Varv 66, som ska vara i toppen av “zick-zack höjden” – se Bild 14) 5 gånger, precis som på den andra 

sidan av blomman. Bild 15 visar hur den sista RBfm ska virkas. Fm i nästa 7 m, se till att inte av misstag hoppa över 

den första maskan efter den sista RBfm (Bild 16). RFdst runt RF3dst på Varv 65 och hoppa över nästa (markerade) 

fm (Bild 17). 

Långsida: Virka en fm mellan 2st-gruppen och 4st-gruppen på Varv 65, virka över sm på Varv 66 (Bild 18). 5 lm (Bild 

19). Virka över maskorna på Varv 66: (fm mellan den andra och den tredje st på nästa 4st-grupp på Varv 65 - se Bild 

20 och 21, och sedan 5 lm – se Bild 22) 7 gånger. Fm i mellanrummet mellan nästa 4st-grupp och 2st-gruppen på 

Varv 65, virka ÖVER den (markerade) fm på Varv 66 (Bild 24).* 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut den sista fm på den sista repetitionen. Slut varvet med en sm i 

toppen på första fm.  

Det spelar ingen roll om 5-lmb är framför eller bakom blommorna. Jag tycker faktiskt att det är lättare att ha dem på 

framsidan …  i alla fall tills vidare. 

Maskantal:  

• Totalt: 308 m, 20 1-lmb, 8 2-lmb, och 32 5-lmb {92 fm, 64 RBfm, 144 hst, och 8 RFdst} 

• Per Kortsida: 68 m, 5 1-lmb, och 2 2-lmb {14 fm, 16 RBfm, 36 hst, och 2 RFdst} 

• Per Långsida: 9 fm och 8 5-lmb 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
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Varv 68 

• Om du använder samma färg, sm till nästa m, som ska vara RFdst på Varv 67. 3 lm (räknas som din första 

st). Gör 2 st i samma maska (Bild 1). 

• Om du använder en ny färg, anslut garnet med stående stolpe i maskan efter den maska du avslutade varvet 

med (med andra ord, RFdst i slutet av valfri långsida). Gör 2 st i samma maska. 

*Kortsida: Fm i nästa 30 m (Bild 2). Gör 2 fm i nästa 2-lmb. 2 lm (Bild 3). Var försiktig så du inte av misstag virkar i 

någon annan maska också, (RBfm, 1 lm) runt var och en av de första 5 Puffmaskorna på Varv 63, som redan 

innehåller RBfm från Varv 67. RBfm runt den sista Puffmaskan på Varv 63. 2 lm (Bild 4 och 5). Gör 2 fm i nästa 2-lmb 

(Bild 6).  Hoppa över den första (gömda) maskan, och fm i nästa 30 m. Den sista fm ska hamna i RFdst på föregående 

varv (Bild 7). 

Långsida: Gör 3 st i nästa m (Bild 8). (Gör 5 st i nästa 5-lmb - se Bild 9, st i nästa fm – se Bild 10) 7 gånger. Gör 5 st i 

den sista 5-lmb och hoppa över den sista fm (Bild 11). Gör 3 st i nästa RFdst (Bild 12).* 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut de sista 3 st på den sista repetitionen. Slut varvet med en sm i 

toppen på start3-lmb (eller den stående stolpen).  

Om dina “Krusiga blommor” nu fortfarande är gömda bakom ditt arbete, så tryck över dem till framsidan och 

förundras över vilket kreativt geni du är! 

Maskantal:  

• Totalt: 492 m och 20 1-lmb {256 fm, 24 RBfm, och 212 st} 

• Per Kortsida: 70 m och 5 1-lmb {64 fm, 6 RBfm} 

• Per Långsida: 53 st 

 

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
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Att arbetet vågar sig 

Här kommer kanterna att våga sig en del, precis som i slutet av Del 7. Jag rekommenderar trots allt att du åter igen 

blockar. Du kan då ta vackra bilder och så kan du vänta på nästa del utan stress. Annie's har många bra råd hur 

man Blockar filtar och andra stora arbeten. 

Jag kastade ut mina blockningsmattor då mina charmerande katter klöste dem i småbitar, men jag har beställt nya 

och jag hoppas att de kommer snart! Om du ska använda skumgummimattor till att blocka på, så fundera på att 

beställa dessa Byggbara skumgummimattor för träning.  De är liknande dessa från Knitter´s Pride lace 

blockningsmattor, men de är billigare. Du kommer även att behöva några Clover Gaffelblockningsnålar. 

https://www.anniescatalog.com/crochet/content.html?content_id=628&type_id=S
http://www.amazon.com/gp/product/B0050P218E/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B0050P218E&linkCode=as2&tag=lookatwhatima-20&linkId=QBAURM64HMQILDSX
http://www.amazon.com/gp/product/B00H001AP2/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B00H001AP2&linkCode=as2&tag=lookatwhatima-20&linkId=FAZ3EIJ3RFKWLVGZ
http://www.amazon.com/gp/product/B00B3SM3XU/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B00B3SM3XU&linkCode=as2&tag=lookatwhatima-20&linkId=Y2K7BNBB4HGYB5LB
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/Sophies-Universe-Round-68.jpg

