Charlotte Ruta Del 3
Översatt till svenska av Åza Karlsson och Ulrika Larsson
Välkommen till Del 3 av Charlotte, min nya stora virkade ruta. I slutet av den här delen kommer du att ha
en ljuvlig STOR ruta som du kan använda precis som du vill. Ja, jag kommer att låta rutan växa senare, och
jag jobbar redan på det, men just nu är detta allt!

I dag kommer vi att lägga till en bård till den lilla centrala rutan från Del 1 och trianglarna från Del 2.
Till bilderna i bildinstruktionerna nedan så har jag använt Scheepjes Sunkissed i färgerna 04, 06, and 16. Var
snäll och notera att bilderna endast är till för att visa hur du ska virka varven, och visar inte färgerna som jag
har uppgett i det skrivna mönstret.
Uppdatering 2021: Detta inlägg har uppdaterats för att vara en del av Charlotte’s Universe CAL 2021.

Charlotte Stor Virkad Ruta Del 3: Banksia Border
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.
Om du behöver hjälp med någon av specialmaskorna eller de olika teknikerna som används
i detta mönster så finns de här Specialmaskor och Tekniker.

Förkortningar
Svenska virktermer
•
•
•
•
•
•
•
•

RB – Reliefmaska bakifrån (virknålen stoppas in bakifrån runt den indikerade maskan och
gör sedan färdigt maskan som vanligt)
Lm – Luftmaska
St – Stolpe
Hst – Halvstolpe
Sm – Smygmaska
Lmb – Luftmaskbåge
M – Maska/maskor
() och * – Upprepa instruktioner mellan parenteser och/eller asterisker det antal gånger
som specificeras.

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).

Instruktioner
© Dedri Uys 2016. Alla rättigheter förbehållna.

Varv 29 (Färg C)
Med RS mot dig, anslut garnet med en stående fm i valfri hörn2lmb. (2 lm, fm) i samma utrymme. Detta är
ditt första hörn.
*Fm i första 3 m. Fm mellan Bubbelmaska och toppen av varv 27 på triangeln. Gör 3 fm i sidan av vart och
ett av de nästa 8 varven. Gör 2 hst i sidan av klustermaskan. Hst i maskan som även innehåller sista
"benet" av klustermaskan. Gör 2 hst i nästa 2-lm på varv 18.
Gör 2 hst i sidan av nästa kluster. Gör 3 fm i sidan av vart och ett av nästa 8 varv. Hoppa över sm. Fm i sista
3 m. (fm, 2 lm, fm) i nästa hörn2lmb.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, hoppa över sista hörnet på sista repetitionen. Slut varvet med sm
i startfm. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal per sida: 64 m per sida {57 fm och 7 hst -inte inkluderat hörn2-lmb}

Varv 30 (Färg B)
Anslut garnet med en stående st i valfri hörn2-lmb. (St, 2 lm, 2 st) i samma utrymme. Detta är ditt första
hörn.
*St i 64 m sidan ut. (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa hörn2-lmb.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut den sista hörn2- lmb på den sista repetitionen. Slut
varvet med sm i första st. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal per sida: 68 st per sida – inte inkluderat hörn2-lmb

Du hittar diagram för de nästa 6 varven i slutet av Varv 36.

Varv 31 (Färg A)
Anslut garnet med en stående hst i valfri hörn2-lmb.
(2 lm, hst) i samma utrymme. Detta är ditt första
hörn.
*RBst i nästa 68 m sidan ut. (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 första hst.
Maskantal: 68 RBst och 2 hst per sida – inte
inkluderat hörn2-lmb

Varv 32 (Färg A)
Sm i nästa hörn2-lmb. (3 lm, st, 2 lm, 2 st) i samma
utrymme. Detta är ditt första hörn.
* Hoppa över den första (gömda) m. St i nästa 2 m. (3
lm, hoppa över nästa 2 m och gör en sm i nästa m. 8
lm och sm i samma m, så att du formar en 8lm-ögla.
3 lm och hoppa över nästa 2 m. St i nästa 5 m) 6
gånger. Varje upprepning ska göras över 10 m
3 lm, hoppa över nästa 2 m och gör sm i nästa m. 8
lm och sm i samma m, så att du formar en 8lm-ögla.
3 lm och hoppa över nästa 2 m. St i sista 2 m. (2 st, 2
lm, 2 st) i nästa hörn2-lmb.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut
det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut varvet
med sm i översta m i start3-lm.
Maskantal per sida: 38 st, 7 8-lmb, och 14 3-lmb – inte inkluderat hörn2-lmb

Varv 33 (Färg A)
Sm i nästa m och i hörn2-lmb. (3 lm, st, 2 lm, 2 st) i samma utrymme. Detta är ditt första hörn.
*St i första 4 m. (5 lm, hoppa över de två 3-lmb och 8lm-öglan, gör st i nästa 5 st) 6 gånger. 5 lm, hoppa
över de två 3-lmb och 8lm-öglan, st i nästa 4 st. (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa hörn2-lmb.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörnet i den sista repetitionen. Slut varvet
med sm i start3-lm.
Maskantal per sida: 42 st och 7 5-lmb – inte inkluderat hörn2-lmb

Varv 34 (Färg A)
Sm i nästa maska och i hörn2-lmb. (3 lm, st, 2 lm, 2 st) i samma utrymme. Detta är ditt första hörn.
*St i första m. (3 lm, hoppa över nästa 2 m och sm i nästa m. 8 lm och sm i samma m så att du bildar en
8lm-ögla. 3 lm, hoppa över nästa 2 m (Bild 1). St i nästa 5-lmb. 2st tills i samma 5-lmb (Bild 2). Fånga upp
8lm-öglan på varv 32 genom att göra en st i 8lm-öglan och i 5-lmb (Bild 3). 2st tills i samma 5-lmb. St i
samma 5-lmb (Bild 4).) 7 gånger.
3 lm, hoppa över nästa 2 m och sm i nästa m. 8 lm, och sm i samma m så att du bildar en 8lm-ögla. 3 lm,
hoppa över nästa 2 m. St i sista m. (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa hörn2-lmb.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut varvet
med en sm i start3-lm.
Maskantal per sida: 41 st, 8 8-lmb och 16 3-lmb – inte inkluderat hörn2-lmb

Varv 35 (Färg A)
Sm i nästa maska och i hörn2-lmb. (3 lm, st, 2 lm, 2
st) i samma utrymme. Detta är ditt första hörn.
*St i första 3 m. (5 lm, hoppa över de två 3-lmb och
8lm-öglan, st i nästa 5 st) 7 gånger. 5 lm, hoppa över
de två 3-lmb och 8lm-öglan, st i nästa 3 st. (2 st, 2
lm, 2 st) i nästa hörn2-lmb.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men
uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen.
Slut varvet med sm i start3-lm.
Maskantal per sida: 45 st och 8 5-lmb per sida inte inkluderat hörn2-lmb

Varv 36 (Färg A)
Sm i nästa maska och i hörn2-lmb. (1 lm, fm, 2 lm,
fm) i samma hörn2-lmb. Detta är ditt första hörn.
*Hoppa över första (gömda) m. Fm i nästa 4 m. (Gör
2 fm i nästa 5-lmb. Fånga upp 8lm-öglan från varv
34 genom att göra en fm i 8lm-öglan och 5-lmb. Gör
2 fm i samma 5-lmb. Fm i nästa 5 st) 7 gånger.
Gör 2 fm i sista 5-lmb. Fånga upp 8lm-öglan från
varv 34 genom att göra en fm i 8lm-öglan och 5-lmb.
Gör 2 fm i samma 5-lmb. Fm i sista 5 m. (fm, 2lm,
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 första fm. Klipp av garnet och
fäst ändarna.
Maskantal per sida: 86 fm – inte inkluderat hörn2-lmb

Kom ihåg att kontrollera din virkfasthet/storlek i slutet av detta varv.
Och det var allt för nu! Jag hoppas att du uppskattar att virka dina Charlottes, och jag skulle älska om du
delar bilder på dina färdiga rutor med mig. Du kan använda #simplycharlotte på alla sociala media som är
listade nedan.
Uppdatering 2021: Om du vill att din ruta ska fortsätta att växa så kan den nu det. Följ Charlotte’s
Universe CAL HÄR.
Tack så mycket för din fortsatta uppmuntran och entusiasm. Det gör min dag!

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!

