Charlotte’s Universe Del 7: Kant av Blomblad Del 1
Översatt till svenska av Åza Karlsson och Ulrika Larsson
Välkommen till Del 7 av Charlotte’s Universe. Denna vecka ska vi börja virka en kant av
blomblad som är delad på tre veckor. Denna kant av blomblad kan användas som en egen
kant på valfri filt (om ditt maskantal stämmer med det jag skriver nedan).

Många av er kommer att känna igen denna kant som en fyrkantig version av Del 5 och 6 på
Sophie. Det var ganska knepigt att räkna ut matematiken (och då speciellt att få de små
vindruvsstora hyacinterna i hörnen att stämma). Och vänta bara till nästa vecka då vi ska
börja ‘plantera’ dem! Jag tror att du kommer att älska dem!! Tills vidare så går vi den enkla
vägen och skapar grunden och den första delen av Blommorna.

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 68 - C
Varv 69 - C
Varv 70 - A
Varv 71 - B
Varv 72 - B
Varv 73 - A
Varv 74 - B
Varv 75 - B

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.
Instruktionerna för följande tre delar kan användas för att virka en Kant med Blomblad på vilken
annan filt som helst. Om du väljer att använda dessa delar till en kant så kommer du att behöva
ha en multipel av 24+4 maskor per sida (inte inkluderat hörn2-lmb).

Varv 68 (Färg A)
Sm in i hörn2-lmb. (3 lm, st, 2 lm, 2 st) i samma utrymme. Detta är ditt första hörn.
*St i var och en av de 148 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 start3-lmb.
Maskantal per sida: 152 st – inte inkluderat hörn2-lmb

Varv 69 (Färg A)
Sm i nästa st och in i hörn2-lmb. 4 lm (räknas som din första hst och 2-lmb). Hst i samma lmb.
Detta är ditt första hörn.
*Hst i var och en av de 152 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 andra lm i start4-lmb. Klipp av garnet och fäst
garnändarna.
Maskantal per sida: 154 hst - inte inkluderat hörn2-lmb

Varv 70 (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.
*Hoppa över den första (gömda) m och st i var och en av de återstående m på sidan. (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 startst. Klipp av garnet och fäst garnändarna.
Maskantal per sida: 157 st – inte inkluderat hörn2-lmb

Varv 71 (Färg C)
Anslut garnet med en stående fm i valfri hörn2-lmb. (2 lm, fm) i samma lmb. Detta är ditt
första hörn.
*RBfm i var och en av m på sidan. (Fm, 2 lm, fm) 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 startfm.
Maskantal per sida: 157 RBfm och 2 fm - inte inkluderat hörn2-lmb

Varv 72 (Färg C)
Sm in i hörn2-lmb. (3 lm, st, 2 lm, 2 st) i samma utrymme. Detta är ditt första hörn.
*Hoppa över den första (gömda) m. (St, 1 lm, st) i nästa m. Detta är din första V-maska.
(Hoppa över nästa 2 m, gör en V-maska i nästa m) 52 gånger. Hoppa över den 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-lmb. Klipp av garnet och fäst garnändarna.
Maskantal per sida: 53 V-maskor och 4 st - inte inkluderat hörn2-lmb

Varv 73 (Färg B)
På detta varv ska du forma tulpanerna. Ditt arbete kommer att se lite stramt ut efter detta varv
men du behöver inte oroa dig så mycket. Håll bara en avslappnad trådspänning när du virkar 2lmb så kommer det att bli bra!
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 den första (gömda) m. (2 lm och gör en Popcornmaska i 1-lmb på nästa V-maska)
53 gånger. Du ska nu ha 53 Popcorn; ett i var och en av V-maskorna på föregående varv. 2 lm,
hoppa över nästa 2 st, och gör en st i sista m innan hörn2-lmb. (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa hörn2lmb.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörnet på den sista
repetitionen. Slut varvet med en sm i startst. Klipp av garnet och fäst garnändarna.
Maskantal per sida: 53 Popcorn, 6 st, och 54 2-lmb - inte inkluderat hörn2-lmb

Varv 74 (Färg A)
På detta varv ska vi virka i 2-lmb på Varv 73 OCH mellan V-maskorna på Varv 72. När du virkar
mellan V-maskorna så virka FRAMFÖR relevant 2-lmb. Jag har upptäckt att det är lättare om jag
viker ner 2-lmb bakom arbetet när jag virkar maskorna mellan V-maskorna på Varv 72. Annars
är de bara i vägen.
Tips: För att det ska bli enklare att hålla koll på repetitionerna när du virkar nästa varv, så sätt
gärna maskmarkörer i följande st på vardera sida: 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49. Med andra ord, den
första st och var åttonde st efter det.
Anslut garnet med en stående fm i valfri hörn2-lmb. (2 lm, fm) i samma lmb. Detta är ditt
första hörn.
*Hoppa över den första (gömda) m och fm i nästa 2 m {Bild 1}. Virka framför 2-lmb, st mellan
nästa st och den första V-maskan på Varv 72, direkt nedanför 2-lmb {Bild 2 och 3}. Fm i
samma 2-lmb på Varv 73 {Bild 4}.
(Hoppa över nästa Popcorn. Fm I nästa 2-lmb {Bild 5}. Virka framför 2-lmb, st mellan nästa st
och den första V-maskan på Varv 72, direkt nedanför 2-lmb {Bild 6}. Fm i samma 2-lmb på
Varv 73 {Bild 7}) 52 gånger.
Fm i nästa 2-lmb. Virka framför 2-lmb , st mellan sista V-maskan och nästa st på Varv 72,
direkt nedanför 2-lmb{Bild 8}. Fm i de sista 3 m. (Fm, 2 lm, fm) i nästa hörn2-lmb {Bild 9}.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörnet på den sista
repetitionen. Slut varvet med en sm i startfm. Klipp av garnet och fäst garnändarna.
Maskantal per sida: 113 fm och 54 st - inte inkluderat hörn2-lmb

Varv 75 (Färg C) - Blomblad
Vi ska virka Blomblad på detta varv. För att du ska slippa riva upp stora mängder av det du virkat
så kontrollera att Blomblad 1, 4, 7, 10, 13, 16, och 19 virkas i en markerad st. om de inte hamnar
där så har du gjort något misstag.
Anslut garnet med en stående fm i valfri hörn2-lmb. (2 lm, fm) i samma lmb. Detta är ditt
första hörn.
*(Hoppa över nästa 3 m. Gör 4 dst i nästa m. 3 lm och sm i tredje lm från virknålen.
Detta är din första picot. Gör 4 dst i samma m som de förra 4 dst. Hoppa över nästa 3
m och fm i nästa m {Bild 1}) 20 gånger. Den sista fm ska hamna i den näst sista st på
föregående varv. Hoppa över nästa 3 m. Gör 4 dst i nästa m. 3 lm och sm i tredje lm från
virknålen. Detta är en picot. Gör 4 dst i samma m som de förra 4 dst. Hoppa över de
sista 3 m. (Fm, 2 lm, fm) i nästa hörn2-lmb {Bild 2}.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörnet på den sista
repetitionen. Slut varvet med en sm i startfm. Klipp av garnet och fast garnändarna.
Maskantal per sida: 22 fm, 168 dst, och 21 Picoter {21 Blomblad} - inte inkluderat hörn2-lmb

Ha en underbar vecka!!
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.

