
Charlotte’s Universe Del 4 – Förgätmigej 

Översatt till svenska av Åza Karlsson och Ulrika Larsson 

Välkommen till Del 4 av Charlotte’s Universe. Ända tills nu har mönstret varit bekant och/eller varit 

den Stora Charlotterutan som jag designade redan 2016. Men från och med Del 4 så kliver vi in på 

okänt område. 

 

Denna vecka ska vi virka söta små blommor. Jag tycker att de ser ut som Förgätmigej så det har 

blivit det jag kallar dem. 

Varven med blommor innehåller många ord men när du väl kommit igång med att virka 

blommorna så kommer det att gå av bara farten. Nästa vecka ska vi rama in dessa skönheter och 

skapa vad jag kärleksfullt kallar Blombågar. Detta är min verkliga favoritdel av mönstret. Det tog 

mig många dagar och mycket repande upp….och precis som med rosorna i Sophie så var jag 

ganska yr av glädje när jag äntligen fick dem att fungera. 

Jag använder mig av Softfun Aquarel och Cahlista till Bildinstruktionerna i Del 4. Tanken från 

början var att använda mig av detta garn till alla bilderna men trots att det är ett underbart garn så 

är det svårt att se maskornas uppbyggnad med Aquarel. Alla vackra fläckar och de subtila 

ändringarna i färg! Så till de tekniskt svårare varven så har jag använt mig av Cahlista, som man ser 

maskorna tydligt i. Jag är frestad att utforska olika garn och sen visa er varje vecka hur de blir 

uppvirkade. 



Klargörande: Jag har märkt att en del av er blir förvirrade när jag använder mig av olika 

garn/färger som inte finns specificerade i mönstret (eller när Esther använder sig av olika 

garn/färger i sina videoinstruktioner). På en färdig filt så är det inte nödvändigt att varje enskild 

maska syns tydligt. Det är en annan sak när jag tar bilder för att visa var maskor ska placeras. 

Bilderna måste vara så klara och otvetydiga som möjligt så därför använder jag mig ofta av olika 

garn och/eller kontrasterande färger så att du tydligt ska kunna se vart du placerar varje enskild 

maska och hur de olika varven samspelar med varandra (detta är speciellt viktigt om du ska 

placera färgerna slumpmässigt och du inte är helt säker på hur olika färger matchar varandra.  

När du virkar din filt så följ gärna Färger per Varv som finns för din valda färgkombination. 

Om du behöver hjälp med hur det fungerar, eller om du behöver en mer utförlig  förklaring 

så skriv gärna en kommentar här nedan eller i Facebookgruppen.  

Okej. På era platser…Färdiga…GÅ! 

 

  



Charlotte’s Universe Del 4:  Förgätmigej 

Hjälpmedel 

• Du hittar länkar till videoinstruktioner till Del 4 (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. 

• Lägg till ditt mönster till ditt Ravelryflöde. 

 

Förkortningar och Specialmaskor 

Se gärna Specialmaskor och Tekniker (kan vara värt att markera denna sida med ett bokmärke, eller 

att spara den som en PDF så du har den till kommande delar – Titta på DENNA INSTRUKTION om du inte 

vet hur man använder print-friendly-knappen). 

Diagram 

Skapade av: Masako Kawahara från Crochet_Hmmm 

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). 
 

  

https://itsallinanutshell.com/2021/07/04/charlottes-universe-video-tutorials/
https://www.ravelry.com/patterns/library/charlottes-universe
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-cal-special-stitches-and-techniques/
http://www.mooglyblog.com/print-pattern-use-print-friendly-button-moogly/
https://www.instagram.com/crochet_hmmm/


Färger per varv 

Vintage och Sunshine 

Följ färgreferensen som står bredvid titeln av varvet {till exempel, Varv 1(Färg A)}. 

 

 

Pink Charlie 

• Varv 37 – C 

• Varv 38 – B 

• Varv 39 – B 

• Varv 40 – B 

• Varv 41 – A 

• Varv 42 – A 

 

 

 

 

Bonusfärgställningar 

• Sunflower Charlotte – Michael Wassenaar (Chunky Monkey) 

• Space for Grace – Sabi Bulla (Skies Light) 

• Latte With Love – Jenny Lowman (Scheepjes Softfun) 

Esther Dijkstra delar sina Scheepjes Stonewashed färger per varv HÄR. 

  

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-sunflower-charlotte-colourway/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-space-for-grace-colourway/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-latte-with-love-colourway/
https://itsallinanutshell.com/2021/07/04/charlottes-universe-video-tutorials/


Instruktioner 

© Dedri Uys och Scheepjes 2021. Alla Rättigheter Förbehållna. 

Varv 37 (Färg B) 

Anslut garnet med en stående st i valfri hörn2-lmb. (St, 2 lm, 2 st) i samma lmb. Detta är ditt första hörn.  

*St i var och en av de 86 m sidan ut. (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 den första st. Klipp 

av garnet och fäst trådändarna.  

Maskantal Per Sida: 90 st – inte inkluderat hörn2-lmb 

 

  



Varv 38 (Färg A) 

Anslut garnet med en stående hst i valfri hörn2-lmb. (2 lm, hst) i samma lmb. Detta är ditt första hörn.  

*RBst i var och en av de 90 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 en sm i den första hst. Klipp 

av garnet och fäst trådändarna.  

Maskantal Per Sida: 90 RBst och 2 hst – inte inkluderat hörn2-lmb 

 

 

  

  



Varv 39 (Färg C) 

Anslut garnet med en stående st i valfri hörn2-lmb. (St, 2 lm, 2 st) i samma lmb. Detta är ditt första hörn. 

*St i var och en av de 92 m sidan ut. Hoppa inte av misstag över den första (gömda) maskan som här är svår 

att virka i.  (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 den första st. 

Maskantal Per Sida: 96 st per sida – inte inkluderat hörn2-lmb 

 

  



Varv 40 (Färg C) 

Varv 40 (Färg C) 

Detta varv kräver koncentration. Det är inte ett svårt varv men du behöver vara fokuserad när du gör 

varje repetition. Och räkna maskorna i slutet! 

Sm i nästa st och i hörn2-lmb. (3 lm, st, 2 lm, 2 st) i samma hörn2-lmb. Detta är ditt första hörn {Bild 1}. 

*St i den första (gömda) m {Bild 2}. Hoppa över nästa m. [St, hst, fm] i nästa m {Bild 3}. Hoppa över nästa 2 

m. [Fm, hst, st] i nästa m {Photo 4}. Hoppa över nästa m. St i nästa m {Bild 5}. Detta är din första 

repetition. Notera att repetitionen både startar och slutar med en st och att den sträcker sig 

över 8 m {Pilar på Bild 6}. 

 

(St i nästa m och hoppa över nästa m. [St, hst, fm] i nästa m. Hoppa över nästa 2 m. [Fm, hst, st] i nästa m, 

Hoppa över nästa m och st i nästa m) 11 gånger. Du ska nu ha gjort totalt 12 repetitioner. Den sista st ska 

hamna i den sista m innan hörn2-lmb. (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 {Bild 7}. 

Slut varvet med en sm i toppen på start3-lmb {Bild 8}.  Klipp av garnet och fäst trådändarna.  

Maskantal Per Sida: 100 m {52 st, 24 hst, och 24 fm - inte inkluderat hörn2-lmb 

 

  



Varv 41 (Färg B) – Blommor 

Detta varv känns fel när du virkar det. Det känns fel varje gång jag virkar det och jag får en ’VAD??? gör 

jag’ känsla. Lita bara på mönstret. 

Virka en Delad 3-dst Bubbelmaska 

Virka en Ofullständig 3-dst Bubbelmaska mellan nästa st och den första st på nästa [st, hst, fm] 

grupp {Bild 1}. Gör ytterligare en Ofullständig 3-dst Bubbelmaska mellan sista st på nästa [fm, hst, 

st] grupp och nästa st {Bild 2}. Omslag och dra igenom alla 7 omslag på virknålen {Bild 3}. 

 

På detta varv kommer vi att använda oss av maskmarkörer. Låt dem sitta kvar då de behövs när du 

virkar Varv 67 (enbart som en referens). 

Anslut garnet med en stående fm i valfri hörn2-lmb. Gör ytterligare 2 fm i samma hörn-lmb {Bild 1}. Detta 

är ditt första hörn. Markera den mittersta fm med en markör.  

*Hst i den första (gömda) m, st i nästa m {Bild 2 och 3}. St mellan samma st och nästa st. För att göra detta 

så sätt virknålen mellan baserna på de två maskorna, inte i de två öglorna på toppen. (3 lm {Bild 4}. Gör en 

Delad 3-dst Bubbelmaska. {Bild 5}.  5 lm. Gör en st mellan nästa 2 st {Bild 6}) 12 gånger. Du ska nu ha 2 st 

som inte är virkade i. St i nästa m, som kommer att vara delvis gömd av den sista st du virkade {Bild 7}. Hst i 

nästa m {Bild 8}. Gör 3 fm i hörn2-lmb. Markera den mittersta fm med en markör.* 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut de sista 3 fm på den sista repetitionen. Slut varvet 

med en sm i den första fm. Klipp av garnet och fäst trådändarna.  



Maskantal Per Sida:  12 Delade 3-dst Bubbelmaskor, 12 3-lmb, 12 5-lmb, 15 st, 2 hst, och 2 fm per sida - 

inte inkluderat mittersta hörn-fm 

 

 

  



Varv 42 (Färg B) – Blommor 

Notering 1: På detta varv så virkar du i den första luftmaskan efter varje Delad 3-dst 

Bubbelmaska. Denna luftmaska syns som en liten ögla på toppen av den Delade 3-dst 

Bubbelmaskan. 

 

Notering 2: När det står i instruktionen att du ska virka framför nästa 5-lmb så sätt virknålen 

framifrån och så bakåt i indikerad maska och sedan bakifrån och framåt under nästa 5 -lmb så att 

5-lmb ligger bakom din virknål. När du har gjort klart relevant maska så ska du se 5-lmb bakom ditt 

arbete.  

 

Notering 3: Markera den andra 3-dst Bubbelmaskan på vardera sida med en MM. Du hittar denna 

Bubbelmaska i toppen på den första Blomman.  

  



Instruktioner 

Anslut garnet med en stående RFfm runt den andra st på valfri sida. Om du har svårt att identifiera denna 

maska så är det den sista st innan den första 3-lmb. {Bild 1}. 

*(Gör en 3-dst Bubbelmaska i den första lm efter nästa Delad 3-dst Bubbelmaska {Bild 2}. Fm i 3-lmb 

bakom denna 3-dst Bubbelmaska {Bild 3 och 4}. Virka framför 5-lmb på föregående varv: [4 lm, 3-dst 

Bubbelmaska, 5 lm, 3-dst Bubbelmaska] i samma lm. {Bild 5 och 6}. RFfm runt nästa st {Bild 7}) 12 

gånger. 6 lm och hoppa över nästa 7 m. RFfm runt nästa m, som ska vara den andra st på nästa sida {Bild 8 

och 9}.* 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut den sista RFfm på den sista repetitionen. Slut varvet 

med en sm i den första RFfm. Klipp av garnet och fäst trådändarna.  

Maskantal Per Sida:  36 3-dst Bubbelmaskor, 12 4-lmb, 12 5-lmb, 13 RFfm, och 12 fm - inte inkluderat 

hörn6-lmb  

 

 

Titta på skönheterna! Är de inte helt fantastiskt söta??? 



 

Jag kan inte vänta på att få rama in dem i deras små bågar nästa vecka. Vi ses :) 

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! 

 

 

http://eepurl.com/qzYBP
http://www.facebook.com/lookatwhatimade/
https://www.bloglovin.com/blogs/look-at-what-i-made-4847555
https://plus.google.com/u/0/b/111461394966808442345/111461394966808442345/posts
http://www.pinterest.com/dedri/
https://twitter.com/dedristrydom
http://instagram.com/barbertondaisy

