Charlotte’s Universe CAL – Specialmaskor och Tekniker
Översatt till svenska av Åza Karlsson och Ulrika Larsson
I detta inlägg ska jag guida dig genom de specialmaskor och tekniker som du kommer att använda
dig av när du virkar Charlotte’s Universe CAL 2021. Bildinstruktionerna nedan kommer att lära dig
vilka färdigheter du behöver för att kunna virka denna crochet-along.

Notera att det inte är nödvändigt att du läser igenom bildinstruktionerna nedan. Mönstrets alla
steg förklaras ingående när Esther från It’s All in a Nutshell tar dig igenom veckans
videoinstruktioner.

Hjälpmedel
•
•

Charlotte’s Universe Informationsinlägg
Charlotte’s Universe på Ravelry
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Förkortningar
Svensk Terminologi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Start – Start/Inledning
BMB – Bakre maskbågen
RB – Reliefmaska bakifrån ( sätt in virknålen bakifrån och sedan fram runt basen på indikerad
maska och avsluta sedan maskan som vanligt )
Lm – Luftmaska
St – Stolpe
St2tills – Två stolpar tillsammans ( se Specialmaskor )
3dst – Tredubbelstolpe
RF – Reliefmaska framifrån ( sätt in virknålen framifrån och sedan bak runt basen på indikerad
maska och avsluta sedan maskan som vanligt )
Hst – Halvstolpe
RS – Rätsidan
Fm – Fast maska
Sm – Smygmaska
MM – Maskmarkör
Lmb – Luftmaskbåge
M – Maska/Maskor
Dst – Dubbelstolpe
AS – Avigsidan

Skiljetecken
* En asterisk indikerar repetition i mönstret. Du ska repetera instruktionerna mellan asteriskerna
det antal gånger som anges. Detta är en kärnrepetition och består av flera olika instruktioner.
Parenteser () indikerar repetitioner. Du ska repetera instruktionerna mellan parenteserna det antal
gånger som anges. Detta är en kortare repetition. Parenteser används även för att indikera när en
grupp av maskor ska virkas i samma maska/utrymme.
Hakparenteser [] indikerar en grupp maskor som ska virkas i samma maska/utrymme och används
om det just där skulle vara förvirrande att använda parenteser.
Klammerparenteser {} indikerar en ytterligare tillagd information och referenser till bilder.

Specialmaskor
3-st Klustermaska
Denna maska kallas även för St3tills (3 stolpar tillsammans).
1. Omslag och sätt din virknål i indikerad m. Omslag och dra up p en ögla { 3 omslag på
virknålen }. Omslag och dra igenom 2 omslag { 2 omslag på virknålen }.
2. Omslag och sätt din virknål i nästa m. Omslag och dra upp en ögla { 4 omslag på
virknålen }. Omslag och dra igenom 2 omslag { 3 omslag på virknålen }.
3. Omslag och sätt din virknål i nästa m. Omslag och dra upp en ögla { 5 omslag på
virknålen }. Omslag och dra igenom 2 omslag { 4 omslag på virknålen }.
4. Omslag och dra igenom alla 4 omslag på virknålen.

3-dst Bubbelmaska
1. Två omslag och sätt virknålen i indikerad maska/utrymme.
2. Omslag och dra upp en ögla. (Omslag och dra igenom 2 omslag) två gånger { 2 omslag
på virknålen }.
3. Två omslag och sätt virknålen i samma maska/utrymme. Omslag och dra upp en ögla
{ 5 omslag på virknålen }. (Omslag och dra igenom 2 omslag) två gånger { 3 omslag på
virknålen }.
4. Två omslag och sätt virknålen i samma maska/utrymme. Omslag och dra upp en ögla
{ 6 omslag på virknålen }. (Omslag och dra igenom 2 omslag) två gånger { 4 omslag på
virknålen }.
5. Omslag och dra igenom alla 4 omslag på virknålen.

5-dst Bubbelmaska
Denna maska är likadan som 3-dst Bubbelmaskan men den virkas med 5 ofullständiga dst istället
för 3.
1. Två omslag och sätt virknålen i indikerad maska/utrymme. Omslag och dra upp en
ögla. (Omslag och dra igenom 2 omslag) två gånger { 2 omslag på virknålen }. *Två
omslag och sätt virknålen i samma maska/utrymme. Omslag och dra upp en ögla.
(Omslag och dra igenom 2 omslag) två gånger*. Upprepa från * till * ytterligare 3
gånger. Du ska nu ha 6 omslag på virknålen .
2. Omslag och dra igenom alla 6 omslag.

Korsade Stolpar
1. Hoppa över nästa m och gör en st i nästa m .
2. Virka över den sista virkade st och gör en st i den överhoppade maskan.

St2tills
1. Omslag och sätt virknålen i indikerad maska/utrymme. Omslag och dra upp en ögla { 3
omslag på virknålen }. Omslag och dra igenom 2 omslag {2 omslag på virknålen }.
2. Omslag och sätt virknålen i nästa maska/utrymme. Omslag och dra upp en ögla { 4
omslag på virknålen }. Omslag och dra igenom 2 omslag {3 omslag på virknålen }.
3. Omslag och dra igenom alla 3 omslag på virknålen.

När du virkar RFst2tills så virkar du likadant, förutom att du sätter virknålen runt basen på
maskorna, inte i toppen av maskorna.

Hst2tills
Omslag och sätt virknålen i indikerad maska/utrymme. Omslag och dra upp en ögla. Omslag och
sätt virknålen i nästa indikerade maska/utrymme. Omslag och dra upp en ögla. Omslag och dra
igenom alla 5 omslag.

Liknar st2tills som beskrivs ovan.

Ofullständig 2-dst Bubbelmaska

Två omslag och sätt virknålen i indikerad maska/utrymme. Omslag
och dra upp en ögla. (Omslag och dra igenom 2 omslag) två gånger.
Två omslag och sätt virknålen i samma maska/utrymme. Omslag och
dra upp en ögla. (Omslag och dra igenom 2 omslag) två gånger.

Ofullständig 3-dst Bubbelmaska
Två omslag och sätt virknålen i indikerad maska/utrymme. Omslag
och dra upp en ögla. (Omslag och dra igenom 2 omslag) två gånger.
*Två omslag och sätt virknålen i indikerad maska/utrymme. Omslag
och dra upp en ögla. (Omslag och dra igenom 2 omslag) två gånger.
* Upprepa från * till * ytterligare en gång.

Picotstolpe
1.
2.
3.
4.
5.

Virka en stolpe.
3 lm.
Gör picoten klar genom att virka en fm i toppen av st du precis virkade.
För att göra detta så sätt virknålen genom båda maskbågarn a på st från sidan…
och virka en fm.

Popcornmaska
1. Virka 5 st i indikerad maska/utrymme.
2. Ta ut virknålen från den sista m och sätt den i den första m av de 5 du precis virkat.
Fånga upp den sista m med virknålen.
3. Dra den sista m genom den första m för att göra Popcornet komplett.

När du virkar i popcornet på följande varv så är det viktigt att komma ihåg att den första st i 5-st
gruppen som formar popcornet räknas som toppen på popcornet.

Puffmaska

Omslag och sätt virknålen i indikerad
maska/utrymme. Omslag igen och dra upp en lång
ögla. (Omslag och sätt virknålen i samma
maska/utrymme. Omslag igen och dra upp en lång
ögla) ytterligare 3 gånger. Omslag och dra genom alla
9 omslag på virknålen. 1 lm för att sluta Puffmaskan.
Du hittar bildinstruktioner HÄR.

Rosor
Se instruktionerna i början av Varv 93.

Delad 2-dst Bubbelmaska
Se instruktionerna i början av Varv 113.

Delad 3-dst Bubbelmaska
Se instruktionerna i början av Varv 41 och 101.

V-maska
(St, 1 lm, st) i indikerad maska/utrymme.

Tekniker
Virkfasthet
Virkfasthet är oerhört viktigt när du gör ett objekt ‘i en viss storlek’. Vanligtvis spelar inte
virkfastheten någon större roll när du virkar en filt såvida det inte är viktigt hur stor (eller liten) den
blir, eller hur mycket garn som går åt. Men om du använder ett färdigt garnpaket där det har räknats
fram hur mycket garn som behövs utifrån en specifik virkfasthet , är det plötsligt VÄLDIGT viktigt. En
liten ökning i storlek av virkfastheten kan orsaka en exponentiell ökning av hur mycket garn som
behövs.
Om du är orolig över hur mycket garn du kommer att använda så rekommenderar jag först att du
gör en provruta upp till slutet av Del 1 medan du väntar på att CALen ska starta. Mät denna del för
att se om den blir samma storlek som den vi fått i slutet av Del 1. Du hittar information om
Virkfasthet i Informationsinlägget HÄR. Slutet av Del 1 är dessutom ett bra ställe att kolla så att dina

luftmaskor inte är för tajta jämfört med resten av din virkning. Det finns en notering om detta i slutet
av Del 1.
Mitt nästa förslag är att du gör en ny kontroll i slutet av Del 3. Om du där följer virkfastheten (eller
är något under den) så kommer den rekommenderade garnmängden att räcka. Om du är över den
rekommenderade virkfastheten så kan du om du vill börja om men med en mindre virknål (eller
köpa mer garn). Det är också en god idé att bekanta dig med Golden Loop Metoden (även känd

som ”Yankers, Lifters, and Riders”). (Detta är tre olika uttryck för hur man virkar. Om man tex är en

sk. ”Lifter” så lyfter man omslagen och får då en lite högre mask a, och det går åt mer garn, än om
man tex är en ”Rider”. Övers.anm.) Jag är en ”Rider” om du är nyfiken :)

Magisk Ring
Magiska Ringar är fantastiska då de inte lämnar ett hål i mitten av ditt proje kt. När du använder dig
av denna metod så är det extremt viktigt att du fäster din initiala trådände riktigt ordentligt. Om
den glider upp så kan hela ditt arbete repas upp. ( se Fästa garnändar nedan ).
1. Placera garnänden i din vänstra handflata ( högra om du virkar med vänster hand ) och håll det
på plats med ditt lillfinger och ditt ringfinger. Linda garnet medsols runt ditt pekfinger så att
garnet du ska virka med korsar garnänden och formar en ögla.
2. Ta bort öglan från ditt finger och håll i den genom att nypa över den punkt där de två trådarna
överlappar varandra.
3. Sätt in virknålen i öglan, fånga upp det garn du ska virka med virknålen och dra det genom
öglan.
4. Omslag och gör en luftmaska. Denna luftmaska låser fast det garn du ska virka med.
5. Följ mönstret och virka resterande av varvet i den magiska ringen. Glöm inte bort att även
virka över den initiala garnänden.
6. När varvet är klart så drar du i den initiala garnänden så att hålet i mitten stängs. Kom ihåg att
fästa garnänden ordentligt!

Maskornas uppbyggnad
Maskorna består av basen ( den del som virkas i maskorna på föregående varv ) och maskbågar ( de
horisontella ‘V’n som formas av toppen av maskan ). Innan du börjar virka detta mönster så är det
väldigt viktigt att du vet vilka ‘öglor’ som hör till vilken maska eller vilken ‘bas’, och tvärtom.
När du virkar med rätsidan (RS) av det sista virkade varvet mot dig, så hittar du öglorna på vardera
maskan på den högra sidan av basen till denna maska (vänster om du virkar med vänster hand).

När du virkar med avigsidan (AS) av det sista virkade varvet mot dig, så hittar du öglorna på
vardera maskan på den vänstra sidan av basen till denna maska (höger om du virkar med vänster
hand).

Hörnen och den svårfångade gömda
maskan
När du virkar varv runt så formas hörnen
av att virka ett visst antal maskor i
hörnmaskan/utrymmet på föregående
varv. När du har virkat mer än en maska i
det aktuella luftmaskbågen (eller någon
annan luftmaskbåge) så kan i vissa fall
omslagen på den första maskan efter
hörnet (eller luftmaskbågen) ibland vara
gömda.
Om du hoppar över den första maskan så
kommer ditt maskantal aldrig att stämma,
oavsett hur många gånger du river upp
och gör om. Ibland är den första maskan
INTE gömd utan syns bra. Även då så
kommer jag att referera till den som den
‘ gömda maskan’, bara för att påminna dig
att stanna upp och kontrollera så du inte av misstag hoppar över den.
Ibland kommer du att behöva trycka maskorna åt sidan för att komma åt denna första maska. Det

är värt att notera att en hst direkt efter en luftmaskbåge är den svåraste att komma in i. Det är
ÄVEN värt att notera att den gömda maskan inte är lika gömd om du har AS mot dig.

Använda maskmarkörer
Ibland så kommer jag att be dig markera
specifika maskor med en MM. Det är för
att antingen hjälpa dig att räkna ( och då

kan du ta bort markören när du har räknat
dina maskor ), eller så placeras de för att
hjälpa dig att identifiera en maska under
de senare varven ( och då ska du lämna
MM där tills den har tjänat sitt syfte ). För
att markera en maska så sätter du MM
genom båda öglorna på den indikerade
maskan (eller i den indikerade lmb). Om
du behöver hjälp med att identifiera vilka
ögor som hör till vilken maska, så se
Maskornas Uppbyggnad ovan.
Om du inte har några maskmarkörer (eller om du inte har nog många) så kan du använda en bit
överblivet garn för att markera i arbetet. Jag gör ofta så!

Stående Maskor
Stående maskor används för att inleda ett varv med en ny färg (eller om man ska inled a varvet på
ett annat ställe än där man avslutade föregående varv). De är exakt som vanliga maskor förutom
att de görs ‘i luften’, utan att vara sammanlänkade med föregående maska. Gör en löpögla och sätt
på virknålen och håll i den med pekfingret. Gör en maska som vanligt.
Som ett exempel så ska jag visa dig hur en stående stolpe virkas .
1. Med en löpögla på virknålen, omslag.
2. Sätt virknålen i indikerad maska/utrymme. Tryck löpöglans knut mot virknålen med
ditt högra långfinger (vänstra om du virkar med vänster hand) så att löpöglan inte
snurrar runt på virknålen när du gör ett omslag. Omslag igen och dra upp en ögla {3
omslag på virknålen}.
3. Omslag och dra igenom 2 omslag {2 omslag på virknålen}.
4. Omslag och dra igenom de båda omslagen som är kvar.

Reliefmaskor
Reliefmaskor framifrån
1. Identifiera basen på den maska som du ska virka runt. Sätt virknålen från framsidan
till baksidan och sedan från baksidan till framsidan runt basen på maskan så att
toppen av maskan ligger på toppen av din virknål.
2. Gör maskan klart som vanligt.

Reliefmaskor bakifrån
Reliefmaskor bakifrån är lite svårare än Reliefmaskor framifrån men när du lärt dig virka dem så
kommer du att älska dem!
1. Identifiera basen på den maska som du ska virka runt. Sätt virknålen från baksidan till
framsidan och sedan från framsidan till baksidan runt basen på maskan så att toppen
av maskan ligger bakom din virknål.
2. Gör maskan klart som vanligt.

Du kan om du tycker det är enklare vika ditt arbete framåt så att du ser vad du gör .

Utesluta maskor
I slutet av vissa varv så står det i instruktionen att du ska utesluta det sista hörnet/m/sidan på den
sista repetitionen. Med detta menas att den sista repetitionen ska avslutas innan det indikerade
hörnet/m/sidan då du redan har virkat detta hörn/m/sida innan du började på denna repetition.

Färgbyten
Du kan använda denna metod för att ansluta en ny färg (eller ett nytt garnnystan) i mitten på ett
varv. Om du till exempel vill göra vissa delar av mönstret i en annan färg, så kan du göra så här när
du byter mellan färgerna på ett varv.
1. Du byter färg då du gör det sista omslaget på den sista maskan innan färgbytet. Med andra
ord när du har 2 omslag kvar på virknålen.
2. Släpp den gamla färgen/garnet och plocka upp den nya färgen/garnet. Dra den nya
färgen/garnet genom båda omslaget för att göra klar maskan.
3. Fortsätt som vanligt.

Avsluta i slutet av ett varv/en sida
1. För att avsluta varvet med en sm så identifierar du vilken maska som d u ska avsluta i.
2. Sätt virknålen genom den indikerade m/lmb…
3. …och gör en sm. Om det står i instruktionen att du ska avsluta i toppen på start-lmb
så se noga till så du inte sätter virknålen genom toppen på den första m efter start lmb.

Du kan även använda dig av Osynligt avslut. Du kan BARA använda osynligt avslut om du avslutar i
slutet av ett varv/byter färg inför nästa varv.

Klippa av garnet
Om du använder avslut med sm så klipp av garnet ungefär 10 cm från ditt arbete (efter att ha gjort
sm) och dra igenom garnet genom m. Fäst garnändan ( se Fästa garnändar nedan ).

Fästa garnändar
Tyvärr är ett projekt aldrig helt färdigt förrän du har fäst alla dessa “lösa ändar”. I de flesta
mönster står det att du ska fästa garnändarna när du är färdig, men jag rekommenderar att du
fäster dina garnändar eftersom. Till detta behöver du en trubbig stoppnål och en sax.
Trä stoppnålen med garnänden. Fäst tråden på avigsidan av ditt arbete, och dra trådänden genom
minst 2.5 cm med maskor. Notera att avigsidan av ditt arbete inte nödvändigtvis är baksidan av det
sista varvet du virkade! Om du fäster din initiala garnände så dra garnänden genom minst hälften
av de maskor som du virkat i den magiska ringen { Bild 1 }.
Dra igenom garnet hela vägen. Fäst sedan åt andra hållet och hoppa då över den första maskan,
och för stoppnålen tillbaka i samma maskor. Det är viktigt att hoppa över den första maskan då
det ger garnet något att fästa i { Bild 2 }. Dra igenom garnet igen. Du kan upprepa detta en gång till
om du vill vara absolut säker på att dina garnändar inte kommer att släppa av sig själv { Bild 3 }.
Klipp av garnet nära ditt arbete och var då försiktig så du inte av misstag kl ipper i någon av
maskorna. Om du har fäst ordentligt så kommer inte dina garnändar att vara synliga på framsidan
av arbetet.

Blocka
Denna filt behöver bara på sin högsta höjd en lätt blockning.
Om du ska använda skumgummimattor att blocka på, så fundera på att köpa dessa Byggbara
träningsmattor. De är liknande som Knitter´s Pride Lace Blockningsmattor , men de är billigare. Du
kommer även att behöva några Clover Fork Blockningsnålar (fast det går bra med vanliga rostfria
knappnålar också).
Jag hoppas att detta inlägg har gett dig svaret på de frågor du kan ha och att du verkligen kommer
att tycka om att vara med oss på denna resa.

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!

