Charlotte Del 1
Översatt till svenska av Åza Karlsson och Ulrika Larsson
Jag vet att många av er har väntat ivrigt på mönstret till min nya stora virkade ruta, och jag är väldigt ivrig
över att nu ge er Del 1 av 3. I den här delen kommer jag att visa hur man gör den centrala rutan. Nästa
vecka kommer jag att visa er hur man gör trianglarna som gör att rutan växer. Veckan efter det kommer
jag att visa er hur man gör bården. Du kan se foton av den färdiga Charlotte-rutan HÄR.
Jag har bestämt mig för att kalla den här virkade rutan för Charlotte, eftersom jag aldrig fick något svar från
Counting Crows om att få använda “Anna Begins” som namn. Jag ville verkligen, verkligen använda “Anna
Begins” (av så många orsaker), men Charlotte var mitt andrahandsval, och jag tycker att det passar känslan
i den här rutan.

Uppdatering 2021: Detta inlägg har uppdaterats för att vara en del av Charlotte’s Universe CAL
2021. Titta vilka fina diagram Masako Kawahara har gjort!

Charlotte Stor Virkad Ruta Del 1: Lilla Rutan
Hjälpmedel
•

Du hittar länkar till videoinstruktioner till Del 1 (US virktermer) för både de som virkar
med höger hand och de som virkar med vänster hand HÄR på It’s All in a Nutshell.

Material och Virkfasthet

Läs om detta i det relevanta mönstret:
•
•
•
•

Stor Charlotteruta
Charlotte’s Dream
Charlotte’s Sunshine Baby
Charlotte’s Universe CAL 2021

Förkortningar
Svenska virktermer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lm – Luftmaska
RB – Reliefmaska bakifrån (virknålen stoppas in bakifrån runt den indikerade maskan
och gör sedan färdigt maskan som vanligt)
St – Stolpe
St2tills – Två stolpar tillsammans (se Specialmaskor)
RF – Reliefmaska framifrån (virknålen stoppas in framifrån runt den indikerade
maskan och gör sedan färdigt maskan som vanligt)
Hst – Halvstolpe
Fm – Fast maska
Dst – Dubbelstolpe
Sm – Smygmaska
M – Maska/maskor
() och * – Upprepa instruktioner mellan parenteser och/eller asterisker det antal
gånger som specificeras.

Specialmaskor
•

•

2st tills – Omslag och sätt virknålen i indikerad maska. Omslag och dra upp en ögla. Omslag
och dra igenom 2 omslag. Omslag och sätt virknålen i nästa maska/utrymme. Omslag och
dra upp en ögla. Omslag och dra igenom 2 omslag. Omslag och dra igenom alla 3 omslag på
virknålen.
Stående maskor – Stående maskor är exakt likadana som vanliga maskor, föruto m att de
görs ‘i luften’, utan att vara sammanlänkade med föregående maska. Gör en löpögla på
virknålen och virka sedan maskan som vanligt. Här finns instruktioner för stående
stolpe och stående fastmaska för att visa hur du gör.

Diagram
Diagrammen läses motsols, oavsett om du virkar med höger eller med vänster hand.

Diagramförklaringen ovan finns som en egen översatt fil att ladda ner på bloggen (översättarens
anmärkning).

Noteringar

Mittblomman på den här rutan är texturerad och kommer att lyfta lite från ytan.
Om du märker att din ruta inte vill bli en ‘ruta’ innan Varv 18 (att hörnen är spetsiga och sidorna är
ojämna/vågiga), så är det en indikation på att du gör dina luftmaskor mycket stramare än resten av
dina maskor. Det gör att rutan dras ihop och gör så att du inte har nog med utrymme för det antal
maskor som ska virkas på det sista varvet.
Du kan ordna upp detta genom att göra en av följande åtgärder:
• Gör luftmaskorna lösare
• Använd en större virknål för de delar som har luftmaskor, men BARA när du gör
blomman
• Lägg till en extra luftmaska i varje luftmaskbåge, men BARA när du gör blomman
Detta händer oftast när du är en ‘yanker’ (se gärna DENNA GOLDEN LOOP VIDEO).

Instruktioner
© Dedri Uys 2016. Alla rättigheter förbehållna.

Varv 1 (Färg A)
Gör en magisk ring, och i den: 5 lm (räknas som dst + lm). (dst, lm) 11
gånger. Slut varvet med sm i den 4:e lm i start5-lmb.
Maskantal: 12 dst och 12 1-lmb

Varv 2 (Färg A)
Sm till nästa 1-lmb. (1 lm, fm) i samma 1-lmb. (4 lm, fm i nästa 1-lmb)
11 gånger. 4 lm. Slut varvet med sm i initiala fm. Klipp av garnet och
fäst ändarna.
Maskantal: 12 fm och 12 4-lmb

Varv 3 (Färg B)
Anslut garnet med en stående st i valfri 4-lmb. Gör ytterligare 2 st i samma 4-lmb. (2 lm, 3 st i nästa 4-lmb)
11 gånger. 2 lm. Slut varvet med sm i stående st.
Maskantal: 36 st och 12 2-lmb

Varv 4 (Färg B)
2 lm (räknas inte som en m). Gör 2 RFst runt samma st (första) på varv 3. Gör 2 RFst runt var och en av de
två nästa st. 1 lm. (Gör 2 RFst runt var och en av de 3 nästa st, 1 lm) 11 gånger. Slut varvet med sm i
toppen på startRFst. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal: 72 RFst och 12 1-lmb

Varv 5 (Färg A)
Anslut garnet med en stående st i valfri 2-lmb på varv 3, virka ÖVER 1-lmb på varv 4. Du hittar 2-lmb mellan
blombladen {Bild 1 och 2}. St i samma 2-lmb. (4 lm. Gör 2 st i nästa 2-lmb på varv 3, virka ÖVER 1-lmb på
varv 4) 11 gånger. 4 lm. Slut varvet med sm i stående st. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal: 24 st och 12 4-lmb

Varv 6 (Färg B)
Virka framför 4-lmb på varv 5 när du gör detta varv. Du kommer att behöva gräva lite för att hitta den första
RFst i varje 6-RFst-"grupp".
.
Tips: Virka 12 omgångar med 6 lm för att vara säker på att du inte råkar missa några maskor . Du ska
göra 6 lm i varje blomblad.
Anslut garnet med en stående RFst runt den första RFst på valfri 6-RFst-grupp på varv 4. Gör en RFst runt
resterande 71 m. Slut varvet med sm i startRFst.
Maskantal: 72 RFst
Din blomma kommer att vara vågig just nu men oroa dig inte för det.

Varv 7 (Färg B)
2 lm (räknas inte som en m). (RFst 2tills i de första två RFst på blombladet. RFst i nästa två m. RFst 2tills i
de två sista m på blombladet. 3 lm) 12 gånger. Slut varvet med sm i startRFst 2tills. Klipp av garnet och fäst
ändarna.
Maskantal: 48 RFst och 12 3-lmb

Varv 8 (Färg A)
På det här varvet ska du virka mellan de 2 st som formar varje 2-stgr på varv 5. Du ska virka ÖVER 3-lmb på
varv 7 och maskorna på varv 6 (mellan blombladen). Du kommer att få hålla garnet ordentligt sträckt för att få
dina stolpar "tajta".
Gör en stående st mellan någon av de 2 st på varv 5, kom ihåg att virka ÖVER varv 6 och 7. Gör ännu en st
mellan samma 2 st. (4 lm. Gör 2 st mellan nästa 2 st på varv 5, kom ihåg att virka ÖVER varv 6 och 7) 11
gånger. 4 lm. Slut varvet med sm i startst. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal: 24 st och 12 4-lmb

Varv 9 (Färg B)
Anslut garnet med en stående RFst 2tills runt de första 2 m på valfritt blomblad på varv 7 (med andra ord,
runt RFst 2tills och den första RFst). RFst 2tills runt de två sista st på blombladet. 4 lm. (RFst 2tills två
gånger i nästa blomblad på varv 7. 4 lm) 11 gånger. Slut varvet med sm i startRFst 2tills. Klipp av garnet och
fäst ändarna.
Maskantal: 24 RFst och 12 4-lmb

Varv 10 (Färg A)
Anslut garnet med en stående st mellan någon av de 2 st på varv 8, virka ÖVER 4-lmb på varv 9. Gör 4 st i
samma utrymme. (2 lm och gör 5 st mellan nästa 2 st på varv 8) 11 gånger. 2 lm. Slut varvet med sm i
startst. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal: 60 st och 12 2-lmb

Varv 11 (Färg B)
Anslut garnet med en RFst 2tills runt de
återstående 2 m på varv 9 på valfritt blomblad.
(6 lm och RFst 2tills runt nästa 2 m på varv 9 på
nästa blomblad) 11 gånger. 6 lm. Slut varvet
med sm i startRFst 2tills. Klipp av garnet och fäst
ändarna.
Maskantal: 12 RFst 2tills och 12 6-lmb
I slutet av detta varv så kommer din blomma
att kupa sig mycket. Kupningen kommer att
minska, men inte försvinna helt. Den färdiga
blomman kommer att höja sig något över ytan
på rutan.

Varv 12 (Färg A)

På detta varv ska du virka FRAMFÖR 6-lmb på Varv 11.
Anslut garnet med en stående hst i första st på valfri 5-stgr på varv 10. Hst i samma m. Fm i nästa 3 m. Gör
2 hst i nästa m, som är den sista st i 5-stgr {Bild 1}. RF3-dst i st på varv 8 till vänster om blombladet (till
höger om du virkar med vänster hand) – Bild 2 och 3. RF3-dst i st på varv 8 till höger om samma blomblad
(till vänster om du virkar med vänster hand) – Bild 4 och 5. Du ändrar alltså riktning och virkar bakåt och
du kommer att behöva vika/vända ditt arbete för att lättare komma åt den ma skan.
*Gör 2 hst i första st i nästa 5-stgr på varv 10. Fm i nästa 3 m. Gör 2 hst i nästa m. RF3-dst i st på varv 8 till
vänster om nästa blomblad (till höger om du virkar med vänster hand). RF3-dst i st på varv 8 till höger om
samma blomblad (till vänster om du virkar med vänster hand).*
Upprepa från * till * ytterligare 10 gånger. Slut varvet med sm i starthst.
Maskantal: 108 m {36 fm, 48 hst, och 24 RF3-dst}

Varv 13 (Färg A)
1 lm och fm i samma m som sm med vilken du avslutade förra varvet, dvs hst efter 2 RF3-dst. Fm i nästa 2
m. (Gör 2 fm i nästa m, som är den mittersta av de 3 fm på förra varvet. Markera den andra fm med en
MM om du tror att du kommer att ha problem att hitta den under nästa varv. Fm i nästa 8 m) 11 gånger.
2 fm i nästa m. Fm i de sista 5 m. Slut varvet med sm i startfm.
Maskantal: 120 fm

Kom ihåg att kontrollera din virkfasthet/storlek i slutet av detta varv.

Varv 14 (Färg A)
1 lm och fm i samma m som sm med vilken du avslutade förra varvet. Fm i nästa 4 m. Du ska nu ha 5 fm
och den sista av dessa ska hamna i den andra (markerade) fm på ökningen på föregående varv. *Hst i
nästa m. St i nästa 2 m, dst i nästa 2 m. 4 lm, hoppa över nästa 4 m och sm i nästa m som ska vara den
andra (markerade) fm i ökningen på förra varvet. 13 lm, sm i samma m för att bilda en lmb-ögla. 4 lm,
hoppa över 4m. Dst i nästa 2m, st i nästa 2 m, hst i nästa m. Fm i nästa 11 m. Den första och den sista fm
ska hamna i den andra (markerade) fm på ökningen på föregående varv. *
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut de sista 5 fm på sista upprepningen (eftersom du
redan virkat dem i början av det här varvet). Slut varvet med sm i startfm. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Titta på ditt alster innan du fortsätter. Blommorna som är formade av 4 -lmb och 13-lmb är ditt hörn.
Var och en av dessa blommor ska hamna mellan 2 blomblad. Om de inte gjort det så behöver du
kontrollera dina maskor för att hitta vad som är fel.
Maskantal: 84 m {44 fm, 8 hst, 16 st, 16 dst, 8 4-lmb och 4 13-lmb}

Varv 15 (Färg A)
Anslut garnet med en stående hst i valfri 13-lmb. Försök att göra denna m nära mitten på 13-lmb. I
samma 13-lmb: (3 fm, 2 lm, 3 fm, hst). Detta är ditt första hörn. Flytta dessa m så att de hamnar i mitten av
13-lmb. Du kan justera dem senare om det ser lite snett ut nu.
*3 lm, hoppa över 4-lmb, fm i nästa 21 m. 3 lm, och hoppa över nästa 4-lmb. I nästa 13-lmb: (hst, 3 fm, 2
lm, 3 fm, hst).*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut varvet
med sm i starthst. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal:
•
•

Totalt: 116 m {8 hst, 108 fm, 8 3-lmb och 4 hörn2-lmb}
Per Sida: 29 m {2 hst, 27 fm och 2 3-lmb}

Varv 16 (Färg B)
Anslut garnet med en stående fm i valfri hörn2-lmb (2 lm, fm) i samma utrymme. Detta är ditt första hörn.
*Fm i nästa 4 m. Gör 3 fm i nästa 3-lmb. Fm i nästa 21m. Gör 3 fm i nästa 3-lmb. Fm i sista 4 m. Hoppa inte
av misstag över hst direkt efter 3-lmb. (Fm, 2 lm, fm) I nästa hörn2-lmb.
* Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut
varvet med sm i startfm.
Maskantal: 148 fm och 4 2-lmb {37 fm per sida}

Varv 17 (Färg B)
Sm i hörn2-lmb. 4 lm (räknas som hst och 2 lm) Hst i samma utrymme. Detta är ditt första hörn.
*Hoppa över första (gömda) m. Hst i nästa 36 m. (hst, 2 lm, hst) i nästa hörn2-lmb. *
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut varvet
med sm i andra lm på den initiala 4-lmb. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal: 152 hst och 4 hörn2-lmb {38 hst per sida}

Varv 18 (Färg A)
Anslut garnet med en stående hst i valfri
hörn2-lmb. (Hst, 2 lm, 2 hst) i samma
utrymme. Detta är ditt första hörn.
*RBst i nästa 38 m sidan ut. (2 hst, 2 lm, 2 hst)
i nästa hörn2-lmb.
* Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger,
men uteslut det sista hörnet på den sista
repetitionen. Slut varvet med sm i starthst.
Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal:
•
•

Total: 168 m 4 hörn2-lmb {16 hst och
152 RBst}
Per sida: 42 m per sida {4 hst och 38
RBst}

Kom ihåg att kontrollera din
virkfasthet/storlek i slutet av detta varv.

Och det var det. En mittenruta gjord!
Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev om du vill bli uppdaterad med det senaste. Du kan även gilla
min Facebook sida eller följa mig på Bloglovin, Google+, Pinterest, Twitter, eller Instagram.
Virka med glädje!

