Charlotte’s Universe Del 5 – Trianglar Del 1
Översatt till svenska av Åza Karlsson och Ulrika Larsson
Välkommen till Del 5 av Charlotte’s Universe. Tyckte du att det var roligt att göra
Förgätmigejblommor förra veckan? Jag älskar att se hur det poppar upp bilder med blommor i
olika färger.

Denna vecka så målar vi en nyckfull historia. Vi börjar med att göra små bågar som ramar in
blommorna. Efter det så planterar vi några tulpaner som följs av ett vitt staket och bakom det så
ligger ett stormigt hav. På bilden ovan så är de små trianglarna ljusgrå då jag till en början hade
virkat trianglarna i Del 5 och 6 helt ljusgrå. Men jag ville ha de små krabba vågorna blå, så i den
slutgiltiga färgkombinationen (och i instruktionerna nedan) är de virkade i en kontrastfärg (som är
Blå i Vintage Charlotte).

Det är passande att jag tog de flesta av denna veckas bilder när jag var vid Whipsiderry-stranden
förra måndagen. Jag måste säga att det var mitt minst organiserade fototillfälle hittills. Varje gång
som jag satte ner min vita platta för att ta bilder, så hände en eller alla av följande saker :
•
•
•
•
•

En vindpust – Där blåser den vita plattan och virkningen iväg
En vindpust med sand – AJ, aj, aj, där täcktes både plattan och mitt arbete med sand
Grävande hundvalp – Sand överallt
Blöt hundvalp – Vatten OCH sand överallt
Luriga hundvalpar – där for arbetet och plattan åt olika håll!!!

Lägg även till varenda möjlig säsong i rotation, så gav jag upp mina försök att ta bilder.

Charlotte’s Universe Part 5: Triangles Part 1
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 ).

Färger per varv
Vintage och Sunshine
Följ färgreferensen som står bredvid titeln av varvet {till exempel, Varv 1(Färg A)}.

Pink Charlie
•
•

Varv 43 – 50 – C
Varv 51 – A

Bildrättigheter: Anna Moore

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.

Instruktioner
© Dedri Uys och Scheepjes 2021. Alla Rättigheter Förbehållna.

I denna del så ska vi återigen börja virka trianglar. Detta kommer att rotera mittenrutan 90 grader.
Vi kommer att virka klart trianglarna i del 6. I slutet av denna del så kommer ditt arbete att ha
formen av en oktogon (ungefär).

Varv 43 (Färg A) – Bågar
Med RS mot dig, anslut garnet med en RFfm runt den andra (markerade) 3-dst Bubbelmaskan på valfri
sida. Markera denna RFfm med en MM så att du kan identifiera den när du virkar nästa varv . (Gör 4
fm i nästa 5-lmb { Bild 1 }. RFst runt nästa st på Varv 41, två varv nedanför {Bild 2 och 3}. Gör 4 fm i nästa
4-lmb. RFhst runt nästa centrala 3-dst Bubbelmaska { Bild 4 }) 10 gånger. Det ska nu vara en blomma kvar
{Bild 5}. Gör 4 fm i nästa 5-lmb. RFst runt nästa st på Varv 41. Gör 4 fm i nästa 4-lmb. Rffm runt den sista
centrala 3-dst Bubbelmaskan { Bild 6 }. Markera denna RFfm med en MM så att du kan identifiera den
när du virkar varv 45 . VÄND.
Maskantal: 111 m {88 fm, 2 RFfm, 10 RFhst och 11 RFst}

Varv 44 (Färg A) – Kedjor
Med AS mot dig, (7 lm, fm i nästa RFhst) 10 gånger. – Du känner igen RFhst genom öglan på baksidan {Bild
1 – 3} . 7 lm och sm in i nästa (markerade) RFfm {Bild 4 och 5 }. Ta bort MM . VÄND.

Bild 5 och 6 visar början och slutet på Varv 44 innan du vänder ditt arbete.
Maskantal: 10 fm och 11 7-lmb (inte inkluderat den sista sm)

Varv 45 (Färg A)
De 7 st som virkas i 7-lmb kommer inte att ta upp allt utrymme på den. Du kan antingen se till att
fördela dem jämnt när du virkar dem, eller flytta dem med fingret då de är virkade. Jag vet att det
är tråkigt, men det är nödvändigt.
Med RS mot dig, 2 lm, st2tills i nästa 7-lmb. Räknas som ditt första 3-st kluster {Bild 1}. Gör 4 st i samma 7lmb {Bild 2} . (RFst runt nästa fm {Bild 3} , gör 7 st i nästa 7-lmb {Bild 4} ) 9 gånger. RFst runt nästa fm {Bild
5}. Gör 4 st i den sista 7-lmb {Bild 6} . Gör ett 3-st Kluster, där 2 av ‘benen’ placeras i den sista 7-lmb och
det sista ‘benet’ placeras i (den markerade) RFfm på Varv 43 {Bild 7–9} . Ta bort MM . VÄND.
Maskantal: 83 m {2 Kluster, 71 st, och 10 RFst}

Varv 46 (Färg A)
När du virkar RBst på detta varv så kom ihåg att du hoppar över toppen på maskan när du virkar
runt basen på en maska.
Med AS mot dig, 3 lm. Hoppa över nästa 2 m. St i nästa 2 m. { visas med pilar på Bild 1 och illustreras på
Bild 2 }. (RBst runt nästa m, som ska vara RFst på föregående varv {Bild 3 och 4 visar hur de ska se ut
från AS och RS på ditt arbete}. St i nästa 7 m {Bild 5 }) 9 gånger. RBst runt nästa m. St i nästa 2 m. Hoppa
över nästa 2 m och gör en st i Klustret { Bild 6 }. VÄND.
Maskantal: 79 m – {69 st och 10 RBst}

Varv 47 (Färg A)
Med RS mot dig, 3 lm. Hoppa över nästa 2 m. (Gör en Popcornmaska i nästa m, som ska vara RBst på
föregående varv {Bild 1} . St i nästa 7 m) 9 gånger. Gör en Popcornmaska i nästa m. Hoppa över nästa 2 m
och gör en st i toppen på start3-lmb {Bild 2} . VÄND.
Maskantal: 75 m {10 Popcornmaskor och 65 st}

Varv 48 (Färg A)
Du ska göra RBst runt Popcornmaskorna. För att göra det, sätt virknålen bakifrån och framåt och
sedan framifrån och bakåt runt Popcornet och gör en st som vanligt {Bild 2 och 3}.
Med AS mot dig, 3 lm. Hoppa över nästa 2 m, som ska vara Popcornmaskan och nästa st. *(St i nästa m, 1
lm och hoppa över nästa m) 3 gånger { Bild 1 }. RBst runt nästa Popcornmaska, 1 lm och hoppa över nästa
m.*
Upprepa från * till * ytterligare 7 gånger. (St i nästa m, 1 lm och hoppa över nästa m) två gånger. St i nästa
m. Hoppa över nästa 2 m och gör en st i toppen på start3-lmb { Bild 4 }. VÄND.
Maskantal: 29 st, 8 RBst, och 34 1-lmb

Varv 49 (Färg A)
Med RS mot dig, 3 lm. Hoppa över nästa m och den första 1-lmb (RBst runt nästa st, hst i nästa 1-lmb) 32
gånger. RBst runt nästa m. Hoppa över den sista 1-lmb och nästa m. St i toppen av start3-lmb. VÄND.
Maskantal: 67 m {33 RBst, 2 st, och 32 hst}

Varv 50 (Färg A)
Med AS mot dig, 3 lm. Hoppa över nästa 2 m, som ska vara RBst och hst. (RBst runt nästa RBst, 1 lm och
hoppa över nästa hst) 30 gånger. RBst runt nästa RBst. Hoppa över nästa 2 m och gör en st i toppen på
start3-lmb. Klipp av garnet och VÄND.
Maskantal: 31 RBst, 2 st, och 30 1-lmb

Varv 51 (Färg B) – Trianglar
På detta varv ska du virka små Trianglar.
Med RS mot dig, anslut garnet med en sm i den första st. Hoppa över nästa m. ([Fm, 1 lm, Picotstolpe] i
nästa 1-lmb {Bild 1 }. [St, 1 lm, fm] i nästa 1-lmb {Bild 2 }) 15 gånger. Hoppa över nästa st och gör en sm i
toppen på start3-lmb { Bild 4 }. Klipp av garnet och VÄND.
Maskantal: 15 Trianglar {var och en innehåller 2 fm, 1 st, 1 Picotstolpe, och 2 1-lmb}

När du har virkat Varv 51 så har du gjort klart den första delen av en triangel. Nu måste du
repetera Varv 43 till 51 på de övriga tre sidorna på den fyrsid iga rutan så att ditt arbete i slutändan
har formen av en oktogon (ungefär).

Bildrättigheter: Sabi Bulla – Space for Grace Colourway
Sådär. Hur kändes det att virka dessa varv? Efter att ha virkat blommorna förra veckan så är jag
säker på att det här var lätt. Men…jag känner ofta att det är de lätta varven som skapar mest
förvirring!
Glöm inte bort att dela dina bilder och berättelser med oss .
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!

