Charlotte’s Universe Del 6 – Trianglar Del 2
Översatt till svenska av Åza Karlsson och Ulrika Larsson
Välkommen till Del 6 av Charlotte’s Universe. Denna vecka ska vi virka färdigt trianglarna. Det
kommer mestadels att vara en enkel match då det till stora delar är en repetition av Del 2. Men
varvet som går HELA VÄGEN runt rutan kommer att kräva en hel del koncentration. Förlåt!!!

När jag fyllde 40 i juni så ville jag ha en planta eller ett skott från deras trädgård i present. Tanken
med det var att jag ville ha en trädgård full av ’människor’. I min trädgård finns Pats prästkragar,
här är Esthers hibiskus (och hennes Passionsblomma och hennes Kinesiska lyktor)… Ser du det här
fikonträdet? Det är Cath och Simon, och den här Yuccapalmen är pojkarna. Har jag visat er min
Montbretia (som är som en Crocosmia men vintage)? Lillian på andra sidan vägen gav mig den (och
Stockrosorna och Devonprästkragarna). Kays Agapanthus är planterade på framsidan och hennes
Jordvivor är planterade så jag ser dem när jag står och diskar. Min mammas Manuka dog (tack för
det, hunden Buddy).
Ni förstår vad jag menar: en trädgård byggd av kärlek!
När vi virkar denna del så hyllar vi alla människor som ger oss glädje (årstidsvis, årsvis, perman ent
och evigt gröna). Jag kommer att hylla er alla!!!

Hjälpmedel
•
•

Du hittar länkar till videoinstruktioner till Del 6 (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 52 – 66 – C
Varv 67 – C

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 kommer vi att virka klart trianglarna.

Varv 52 (Färg A)
Med AS mot dig, anslut garnet med en stående fastmaska i den första Picoten. (3 lm, fm i nästa Picot) 14
gånger. VÄND.
Maskantal: 15 fm och 14 3-lmb

Varv 53 (Färg A)
Med RS mot dig, 3 lm. Gör ett 3-st Kluster i den första 3-lmb. RFst runt nästa fm. (Gör 3 st i nästa 3-lmb,
RFst runt nästa fm) 12 gånger. Gör ett 3-st Kluster i sista 3-lmb. St i sista fm. VÄND.
Maskantal: 13 RFst, 38 st, och 2 Kluster

Varv 54 (Färg A)
Med AS mot dig, 3 lm. Hoppa över nästa 2 m. St i nästa 6 m. Det ska nu vara en st kvar innan RFst. (3 lm,
hoppa över nästa 2 m och sm i nästa m. 8 lm och sm i samma m så att du formar en ögla av 8-lm. 3 lm och
hoppa över nästa 2 m. St i nästa 5 m) 4 gånger. Det ska nu vara 4 m kvar. St i nästa m. Hoppa över nästa 2 m
och gör en st i toppen på start3-lmb. VÄND.
Maskantal: 29 st, 8 3-lmb, och 4 8-lmb

Varv 55 (Färg A)
Med RS mot dig, 3 lm. Hoppa över nästa 2 m. St i nästa 4 m. (5 lm, hoppa över de två 3-lmb och 8-lmb och
st i nästa 5 st) 3 gånger. 5 lm, hoppa över de två 3-lmb och 8-lmb och st i nästa 4 st. Hoppa över nästa 2 m
och gör en st i toppen på start3-lmb. VÄND.
Maskantal: 25 st och 4 5-lmb

Varv 56 (Färg A)
Med AS mot dig, 1 lm (räknas inte som en m). Hoppa över den första m. Fm i nästa 3 m. Hoppa över nästa
m. (Gör 5 fm i 5-lmb, och fånga upp 8-lmb med den mittersta fm. Fm i nästa 5 m) 3 gånger. Gör 5 fm i sista
5-lmb, och kom ihåg att fånga upp 8-lmb med den mittersta fm. Fm i nästa 3 m. Hoppa över nästa m och
gör en fm i toppen på start3-lmb. VÄND.
Maskantal: 42 fm

Varv 57 (Färg A) – Upprepa Varv 19
Med RS mot dig, 2 lm, st2tills i nästa 2 m. Detta är ditt första 3 st-Kluster och det virkas i de första 3 m. (2 lm,
gör ett 3 st-Kluster i nästa 3 m) 13 gånger. VÄND.
Maskantal: 14 Kluster och 13 2-lmb

Varv 58 – 66 (Färg A)
Upprepa Varv 20 – 28 (Del 2) med Färg A.
När du kommer till slutet av Varv 66 så har du virkat klart en triangel. Du ska nu upprepa Varv 52 till 66
på de övriga tre sidorna av rutan du gjorde i del 4 så att du till slut återigen har en fyrkantig ruta .

Varv 67 (Färg A) *Också känt som: “DET ORDRIKA VARVET”*
Detta varv har MÅNGA ord, så håll i dig. Vi kommer att göra ett varv hela vägen runt Charlotte. Det är
inte komplicerat men du måste koncentrera dig (nästan lika mycket som jag fick koncentrera mig när jag
skrev ner det!)
Jag rekommenderar att du tittar på videon till detta varv medan du virkar det. Det gjorde jag när
jag virkade det nu igen. Titta noga på markeringen efter 58 minuter.
Med RS mot dig, anslut garnet med en stående fm i valfri hörn2-lmb. (2 lm, fm) i samma lmb. Detta är ditt
första hörn – Bild 1.
*Fm i nästa 3 m. Fm mellan 5-dst Bubbelmaskan och toppen av Varv 65 på Triangeln {Bild 2}. Gör 3 fm i
sidan av nästa 8 varv {Bild 3}. Gör 2 fm i sidan av Klustermaskan. Fm i sidan av nästa varv, som ska vara fmvarvet ovanför Banksiablommorna från Del 3. Gör 3 fm i sidan av nästa 3 varv {Bild 4}. Fm i sidan av nästa
varv, som ska vara (fm, 3 lm) -varvet ovanför Trianglarna {visas med en pil på Bild 5}. Virka i ‘Triangelvarvet’,
fm i picoten, hoppa över fm som stänger picoten och fm i nästa st, fm i nästa 1-lmb, fm i nästa fm {Bild 5}.

Notera: Det är 4 hst på nästa del. Jag har virkat dem med persikofärgat garn så du kan se var de ska virkas.
Gör 3 fm i sidan på nästa 5 varv. Gör 2 fm i sidan av Klustermaskan. Hst i RFfm i toppen av ‘Blomman’ {Bild
6}. Gör 6 fm i nästa 5-lmb på Varv 42. Hst mellan nästa blomblad och nästa RFfm. Se till att 6-lmb är
bakom ditt arbete, fm i de 7 hörnmaskorna på Varv 41. Den 4:e fm ska hamna i den markerade m på Varv 41.
Ta inte bort din markör än.

Innan du fortsätter så kan du behöva kontrollera att den 75:e m på denna sida hamnar i den maska som du
markerat med en MM (se noteringar nedan). Så stanna upp och räkna. Du kommer att bli irriterad på mig om du
har räknat rätt och jag har slösat med din tid. Du kommer att bli SUPERIRRITERAD på dig själv om du inte räknat,
och sedan i slutet måste riva upp hela varvet!!!
Hst mellan nästa RFfm och nästa Blomblad. Gör 6 fm i nästa 4-lmb på Varv 42. Hst i RFfm i toppen av
‘Blomman’ {Bild 7}.

Gör 2 fm i sidan av Klustermaskan. Gör 3 fm i sidan av nästa 5 varv {Bild 8}. Virka i ‘Triangelvarvet’, fm i
nästa fm, fm i nästa 1-lmb, fm i nästa st, fm i picoten. Fm i sidan av nästa varv, som ska vara (fm, 3 lm) varvet ovanför Trianglarna. Gör 3 fm i sidan av nästa 3 varv. Fm i sidan av nästa varv, som ska vara fm-varvet
ovanför Banksiablommorna. Gör 2 fm i sidan av Klustermaskan {Bild 9}. Gör 3 fm i sidan av nästa 8 varv
{Bild 10}. Hoppa över sm. Fm i sista 3 m {Bild 11}. (Fm, 2 lm, fm) i nästa hörn2-lmb {Bild 12}.*

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut varvet
med en sm i första fm.
Maskantal per sida: 148 m {144 fm och 4 hst - inte inkluderat hörn2-lmb}
Notera: Den 75:e maskan på vardera sida ska hamna i den markerade maskan på Varv 41. När du har
virkat alla fyra sidorna och du har kontrollerat ditt maskantal så kan du ta bort maskmarkörerna.

Wow… Jag tror att belöningen nu ska vara en stark kopp med te och 30 minuter utan att göra
någonting alls!

Space for Grace Färgkombination av Sabi Bulla
Ha en underbar vecka!

