Charlotte’s Universe Del 8 – Kant av Blomblad Del 2
Översatt till Svenska av Åza Karlsson och Ulrika Larsson

Välkommen till Del 8 av Charlotte’s Universe crochet-along. Jag älskade att se hur era Kanter av
Blomblad började blomma förra veckan, och jag ser verkligen fram emot att få se hur denna del
växer fram eftersom. Denna vecka ska vi använda enkla maskor och reliefmaskor, med något
enstaka hörnpopcorn som slängs in för skojs skull. Kan du redan nu se hur det kommer att formas
en hyacint av druvor?

Ditt arbete kommer mest troligt att våga sig under denna del. Oroa dig inte för det!

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 76-83 – 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.

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

Varv 76 (Färg A)
Försök att virka lite lösare när du gör 3-lmb. När du virkar i enbart den bakre maskbågen så kan dina
maskor se utsträckta ut. Oroa dig inte för det! Det kommer att lösa sig på ett magiskt sätt.
Anslut garnet med en stående st i valfri hörn2-lmb. (St, 2 lm, 2 st) i samma 2-lmb. Detta är ditt första hörn.
*(RFst runt nästa fm {Bild 1}. Hst i BMB på den första dst på nästa Blomblad. Fm i BMB på den andra dst
{Bild 2}. 3 lm {Bild 3} och hoppa över nästa 4 dst och picoten. Fm i BMB på den sjunde dst. Hst i BMB på
den sista dst {Bild 4}) tills du har virkat i alla blomblad. RFst runt nästa fm. (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa hörn2lmb {Bild 6}.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut varvet
med en sm i första st.
Du behöver inte trycka 3-lmb till baksidan av ditt arbete. Det kan du göra vid ett senare tillfälle.
Maskantal per sida: 110 m och 21 3-lmb {42 fm, 42 hst, 4 st, 22 RFst} – inte inkluderat hörn2-lmb

Varv 77 (Färg A)
Sm i nästa m och in i hörn2-lmb. (1 lm, fm, 2
lm, fm) i samma hörn2-lmb. Detta är ditt första
hörn.
*(Fm i nästa 5 m. Gör 3 fm i nästa 3-lmb) tills
det återstår 5 m på sidan. Fm i de sista 5
m. (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 första
fm.
Maskantal per sida: 175 fm

Varv 78 (Färg A)
Sm in i hörn2-lmb. (1 lm, fm, 2 lm, fm) i samma lmb. Detta är ditt första hörn.
*Hoppa över den första (gömda) m. Fm i nästa m {Bild 1}. RFst runt den första st på Varv 76 {Bild 2}.
Hoppa över nästa m på Varv 77 och fm i nästa m. Den sista fm ska hamna i den fm du virkade i RFst på varv
76 {Bild 3}.
(RFst runt RFst på Varv 76 {Bild 4}. Hoppa över nästa m på Varv 77 och fm i nästa 7 m. Den sista fm ska
hamna i den fm du virkade i RFst på varv 76 {Bild 5 och 6}) tills det återstår 3 maskor {Bild 7}.
RFst runt den sista RFst på Varv 76. Hoppa över nästa m på Varv 77 och fm i nästa m {Bild 8}. RFst
runt den sista st på Varv 76 och hoppa över den sista m på Varv 77. (Fm, 2 lm, fm) i nästa hörn 2lmb {Bild 9}.*
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: 176 m {152 fm och 24 RFst}

Varv 79 (Färg A)
Tryck fram Blombladen till framsidan av ditt arbete innan du börjar med detta varv {Bild 7}!
Sm in i hörn2-lmb. 2 lm (räknas här och fortsättningsvis som en hst). (Hst, 2 lm, 2 hst) i samma lmb. Detta är
ditt första hörn.
*Hoppa över den första (gömda) m. Hst i nästa 3 m {Bild 1}. Gör en Popcornmaska i nästa m, som ska vara
den andra RFst {Bild 2}. Hst i nästa 3 m {Bild 3}. Fånga upp Picoten på Varv 75 med nästa hst. För att göra
det så gör ett omslag och sätt virknålen i den andra lm på Picoten OCH i nästa m på Varv 78 {Bild 4}, och
gör en hst genom båda lagren {Bild 5}.
(Hst i nästa 7 m. Den fjärde hst ska hamna I RFst {Bild 6}. Fånga upp Picoten med en hst, som tidigare) tills 7
m återstår {Bild 8}. Hst i nästa 3 m. Gör en Popcornmaska i nästa m, som ska vara nästa RFst. Hst i
de sista 3 m. (2hst, 2 lm, 2 hst) 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 toppen på start2-lmb.
Maskantal per sida: 179 m {177 hst och 2 Popcornmaskor}

Varv 80 (Färg A)
Början och slutet av sidorna är asymmetriska. Jag vet att det kan kännas konstigt men det kommer att
få Popcornen på nästa varv att se mer symmetriska ut. Det finns alltid en tanke bakom galenskapen !
Sm i nästa m och in i hörn2-lmb. (2 lm, hst, 2 lm, 2 hst) i samma lmb. Detta är ditt första hörn {Bild 1}.
*Hoppa över den första (gömda) m. Hst i nästa m. RFdst runt den första fm på Varv 78 {Bild 2}. Hoppa
över nästa m på Varv 79 och hst i nästa m. RFdst runt den första RFst på Varv 78 {Bild 3}. Hoppa över
nästa m på Varv 79, och hst i nästa 9 m. Den första hst ska hamna i Popcornmaskan. Den sista hst ska
hamna i hst som virkades i RFst på Varv 78 {Bild 4}.
(RFdst runt RFst på Varv 78. Hoppa över nästa m på Varv 79 och hst i nästa 7 m. Den sista hst ska hamna
i den hst du virkade i RFst på Varv 78 {Bild 5}) tills det återstår 5 m. Den sista hst ska hamna i den
sista Popcornmaskan på varvet {Bild 6}. Hst i nästa 2 m. RFdst runt den sista RFst på Varv 78 {Bild 7}.
Hoppa över nästa m på Varv 79 och hst i nästa m. RFdst runt den sista fm på Varv 78 och hoppa över
den sista m på Varv 79 {Bild 8}. (2 hst, 2 lm, 2 hst) 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 start2-lmb.
Maskantal per sida: 182 m {158 hst och 24 RFdst}

Varv 81 (Färg A)
Reliefdubbelstolparna kommer att vara lite skeva på detta varv. Detta kommer att korrigera sig av sig
själv under de nästkommande varven.
Sm i nästa m och in i hörn2-lmb. (2 lm, hst, 2 lm, 2 hst) i samma lmb. Detta är ditt första hörn.
*Hoppa över den första (gömda) m. Hst i nästa 4 m {Bild 1}. Gör en Popcornmaska i nästa m, som ska vara
den andra RFdst {Bild 2}. Hst i nästa 5 m {Bild 3}.
(RFdst runt Picoten på Varv 79 {Bild 4 och 5}. Hoppa över nästa m på Varv 80 och hst i nästa 7 m. Den
fjärde hst ska hamna i RFdst på Varv 79 {Bild 6}) tills det återstår 11 m.
RFdst runt den sista Picoten på Varv 79 och hoppa över nästa m på Varv 80. Hst i nästa 5 m {Bild 7}. Gör
en Popcornmaska i nästa m, som ska vara nästa RFdst {Bild 8}. Hst i de sista 4 m. (2hst, 2 lm, 2 hst) 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 toppen av start2-lmb.
Maskantal per sida: 185 m {142 hst, 21 RFdst och 2 Popcornmaskor}

Varv 82 (Färg A)
Sm i nästa m och in i hörn2-lmb. (1 lm, fm, 2lm, fm) i lmb. Detta är ditt första hörn {Bild 1}.
*Hoppa över den första (gömda) m. Fm i nästa 2 m. RFdst runt första hst på Varv 80. Hoppa över nästa m
på Varv 81 och fm i nästa m {Bild 2}. RFdst runt nästa RFdst på Varv 80, hoppa över nästa m på Varv 81,
och fm i nästa 11 m {Bild 3}. Den första fm ska hamna i Popcornet.
(RFdst runt nästa RFdst på Varv 80. Hoppa över nästa m på Varv 81 och fm i nästa 7 m. Den tredje fm ska
hamna i RFdst på Varv 81 {Bild 4}) tills det återstår 16 m på sidan.
RFdst runt nästa RFdst på Varv 80. Hoppa över nästa m på Varv 81 och fm i nästa 11 m. Den sista fm ska
hamna i den andra hst efter Popcornet {Bild 5}. RFdst runt nästa RFdst på Varv 80. Hoppa över nästa m på
Varv 81 och fm i nästa m {Bild 6}. RFdst runt den sista hst på Varv 80, hoppa över nästa m på Varv 81, och
fm i sista m {Bild 7}. (Fm, 2 lm, fm) i nästa hörn2-lmb {Bild 8}.*
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: 186 m {162 fm och 24 RFdst}

Varv 83 (Färg A)
Sm in i hörn2-lmb. (1 lm, fm, 2 lm, fm) i hörn2-lmb. Detta är ditt första hörn.
*Hoppa över den första (gömda) m. Fm i nästa 4 m. Gör ett Popcorn i nästa m, som ska vara den andra
RFdst {Bild 1}. Fm i nästa 8 m {Bild 2}. RFdst runt den första RFdst på Varv 81. Hoppa över nästa m på Varv
82 och fm i nästa 2 m. Den sista fm ska hamna i fm innan RFdst {Bild 3}.
(1 lm och hoppa över nästa m, som ska vara RFdst på Varv 82. Fm i nästa 2 m {Bild 4}. RFdst runt nästa
RFdst på Varv 81 {Bild 5}. Hoppa över nästa m på Varv 82 och fm i nästa m {Bild 6}. RFdst runt
samma RFdst på Varv 81 {Bild 7}. Hoppa över nästa m på Varv 82 och fm i nästa 2 m {Bild 8}) tills
det återstår 17 m {Bild 9}.

1 lm och hoppa över nästa m, som ska vara RFdst på Varv 82. Fm i nästa 2 m {Bild 10} . RFdst runt den
sista RFdst på Varv 81 {Bild 11}. Hoppa över nästa m på Varv 82 och fm i nästa 8 m {Bild 12}. Gör ett
Popcorn i nästa m, som ska vara nästa RFdst {Bild 13}. Fm i sista 4 m. (Fm, 2 lm, fm) i nästa hörn2-lmb {Bild
14}.*
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: {120 fm, 40 RFdst, 2 Popcorn, och 20 1-lmb}

Titta, visst ser det fint ut? Vänta bara till nästa 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.
Trevlig virkning!

