
Charlotte’s Universe Del 10:  Rosor 

Översatt till Svenska av Åza Karlsson och Ulrika Larsson 

Välkommen till Del 10 av Charlotte’s Universe. Denna vecka ska vi virka Rosor. Etthundra 

stycken! När jag läser de noteringar jag tidigare har gjort så hittar jag en ärlig notering om att göra 

alla dessa rosor. Jag tror att jag ska lägga till den efter varvet med Rosor så du kan få en liten 

inblick i hur jag tänker.  

 

Rosorna är min ABSOLUTA favoritkombination av maskor. Det tog mig fyra dagar av försök och sen 

att riva upp för att jag skulle komma på hur jag skulle använda mig av dem i  Sophie’s Universe, och 

jag är så nöjd över hur de till slut blev. Jag vill bara använda mig av dem om och om igen. Och då 

Charlotte och Sophie är systrar så MÅSTE de vara med i  denna design. 

Många människor har frågat mig om de får göra ett diagram till mönstret på Sophie, och mitt svar 

har alltid varit:  “Om du kan göra ett diagram över Rosorna, så får du göra ett diagram över hela 

Sophie”. Fem år har gått, och utmaningen blev inte besvarad. Och sedan mötte jag den väldigt 

talangfulla Masako, som har gjort alla diagrammen till Charlotte och  Sophie’s Dream (och som 

arbetar med diagram till hela Sophie). Jag kan inte med ord berätta hur nöjd jag är över hennes 

sätt att göra diagram över rosorna. Masako, du är ett geni! 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-2015-information/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/sophies-dream-pattern/


I en annan notering, och eftersom jag delar glimtar, så har jag haft problem att komma på hur jag 

ska utforma hörnen på denna del. När jag kommit en bit så klippte jag upp fram till slutet av Del 9 

för att fixa till designen i hörnen. 

 

Jag bad Xander att filma mig när jag gjorde det, och det här var hans ansiktsuttryck när jag sa åt 

honom att jag skulle klippa i filten! 

 

Ok, jag vet att du vill börja med virkningen, så jag ska sluta babbla. 



Hjälpmedel 

• Du hittar länkar till videoinstruktioner till Del 10 (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). 

 

https://itsallinanutshell.com/2021/07/04/charlottes-universe-video-tutorials/
https://www.ravelry.com/patterns/library/charlottes-universe
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-cal-special-stitches-and-techniques/
http://www.mooglyblog.com/print-pattern-use-print-friendly-button-moogly/
https://www.instagram.com/crochet_hmmm/


Färger per varv 

Vintage och Sunshine 

Följ färgreferensen som står bredvid titeln av varvet {till exempel, Varv 1(Färg A)}.  

 

Pink Charlie 

• Varv 90 – B  

• Varv 91 – B  

• Varv 92 – C  

• Varv 93 – A  

• Varv 94 – B  

• Varv 95 – B  

• Varv 96 – 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.  

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-sunflower-charlotte-colourway/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-space-for-grace-colourway/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-latte-with-love-colourway/
https://itsallinanutshell.com/2021/07/04/charlottes-universe-video-tutorials/


Instruktioner 

© Dedri Uys och Scheepjes 2021.  Alla Rättigheter Förbehållna. 

Varv 90 (Färg A) 

Anslut garnet med en stående hst i valfri hörn2-lmb. (Hst, 2 lm, hst) i samma 2-lmb. Detta är ditt första hörn. 

*RBst runt var och en av de 201 m på sidan. (2 hst, 2 lm, 2 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 första hst.  

Maskantal per sida: 4 hst och 201 RBst 

 

 

  



Varv 91 (Färg A) 

Sm i nästa m och in i hörn2-lmb. (3 lm, st, 2 lm, 2 st) i samma lmb. Detta är ditt första hörn. 

*Hoppa över den första (gömda) m. St i nästa 5 m. (3 lm, hoppa över nästa 3 m, st i nästa 5 m) tills det 

återstår 7 m innan hörn2-lmb. 3 lm, hoppa över nästa 3 m, st i de 4 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 ändarna.  

Maskantal per sida: 133 st och 25 3-lmb 

 

 

  



Varv 92 (Färg C) – Blad 

Anslut garnet med en stående st i valfri hörn2-lmb. 

Gör ytterligare 10 st i samma hörn2-lmb. Detta är 

ditt första hörn. 

*Hoppa över de första 2 m (den första kommer att 

vara gömd) och fm i nästa 3 m {Bild 1}.   

(Hoppa över nästa 2 m. Virka framför 3-lmb på 

Varv 91, gör en 3dst-Bubbelmaska i den centrala 

överhoppade maskan på Varv 90. Detta är ditt första 

’blad’.  5 lm och gör en 3dst-bubbelmaska i samma 

m.  Hoppa över de nästa 2 st på Varv 91 och fm i 

nästa m {Bild 2-4}) tills det återstår 3 m innan nästa 

hörn2-lmb. 

Fm i nästa 2 m. Hoppa över den sista m. Gör 11 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 ändarna.  

Maskantal per sida:  30 fm, 50 3-dst Bubbelmaskor (Blad), och 25 5-lmb – inte inkluderat de 11 st i 

vardera hörnen. 

 

 

  



Varv 93 (Färg B) – Rosor 

Förutom när du virkar hörnen, så kommer du enbart att virka i 3-lmb på Varv 91 och 5-lmb på Varv 92 

när du virkar detta varv. 

Innan vi börjar virka detta Varv så ska jag visa dig hur Rosorna virkas när det i mönstret står att de ska 

virkas. Om du redan har virkat Sophie’s Universe, så kommer du ihåg dessa skönheter med varierande 

grader av uppskattning. 

Rosor 

Dra 3-lmb från Varv 91 genom 5-lmb på Varv 92 {Bild 1 och 2}.  Virka framför 5-lmb  (2 fm, 3 hst, 3 st) i 

enbart 3-lmb {Bild 3}.  Ta den sista maskan bakåt runt baksidan av ditt arbete och slut maskorna med en 

sm i första fm, så det formas en ring {Bild 5 och 6}.  Vi kan kalla detta för ett modifierat popcorn. 

(Fm, hst, 3 st, hst) i 5-lmb på Varv 92, som ska vara bakom det modifierade popcornet {Bild 7 och 8}. Markera 

den första av de 3 st med en bit garn om du kommer att få problem att identifiera den senare {Bild 9}.  För att 

avsluta rosen, gör en fm i 3-lmb på Varv 57, och se då återigen till att du virkar framför 5-lmb {Bild 10-12}. 

 

Då startar vi. Jag hoppas att du är ivrig att få börja!  

Anslut garnet med en stående RBfm runt den första st i valfritt hörn. RBfm runt de återstående 10 st. 

Markera den sjätte RBfm av de 11 med en MM.  Detta är ditt första hörn. 



*4 lm. Hoppa över de första 3 fm och den första 3-dst Bubbelmaskan. Gör en Ros i nästa 3-lmb/5-lmb (se 

Ros i början av detta varv). (4 lm och gör en Ros i nästa 3-lmb/5-lmb) tills du virkat i alla 3-lmb/5-lmb. Hoppa 

över den sista 3-dst Bubbelmaskan och nästa 3 fm. 4 lm. RBfm runt var och en av de 11 hörnst, markera 

den sjätte RBfm med en MM.* 

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 ändarna.  

Maskantal per sida: 25 Rosor och 26 4-lmb – inte inkluderat de 11 RBfm i hörnen. 

 

Notering till mig själv, från mig själv:  “Det här tog den längsta tiden någonsin! Tittade på Dear John 

OCH Safe Haven när jag gjorde detta varv, så 3 timmar (kan ha blivit lite distraherad). 57 sekunder 

per ros. Måste gå och vila. Du förtjänar det !” 

 

  



Varv 94 (Färg A) 

På detta varv ska vi virka i Varv 92 och FRAMFÖR alla lmb på Varv 93. Det enda undantaget är hörnen, 

som kommer att virkas i de 11 RBfm på Varv 93.  

Anslut garnet med en stående hst i valfri sjätte (markerade) hörn-RBfm. 2 lm, hst i samma RBfm. Detta är 

ditt första hörn. 

*Hst i nästa RBfm. Fm i nästa 3 RBfm, hst i sista RBfm {Bild 1}.  St i de första 3 fm på Varv 92 {Bild 2 och 3}. 

4 lm och hoppa över nästa Ros och båda Bladen {Bild 4}.  

(Fm, hst, st) i nästa fm på Varv 92 {Bild 5}. (St, hst, fm) mellan samma fm och nästa Blad. För att virka mellan 

dessa 2 m, för in virknålen under alla öglor på Bladet, inte bara de två översta. Detta är en virkad Snäcka {Bild 

6}.  

(4 lm och hoppa över nästa Ros och båda Bladen. [Fm, hst, st] i nästa fm på Varv 92. [St, hst, fm] mellan 

samma fm och nästa Blad) tills det återstår 1 Ros {Bild 7}.   

4 lm och hoppa över den sista Rosen och båda Bladen. St i nästa 3 fm på Varv 92 {Bild 8}. Hst i den första 

hörn-RBfm på Varv 93. Denna maska kan vara svår att identifiera. Se till att du identifierar rätt maska. Fm i 

nästa 3 RBfm. Hst i nästa RBfm. (Hst, 2 lm, hst) i nästa RBfm. Denna maska ska innehålla MM. Om den inte 

gör det så kan du ha missat den första (gömda) RBfm.* 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut varvet 

med en sm i starthst. 

Tryck alla 4-lmb till baksidan av ditt arbete så de inte ligger framför Rosorna.  

Maskantal per sida: 24 Snäckor, 6 fm, 6 hst, 6 st, och 25 4-lmb – inte inkluderat hörn2-lmb. 

 



 



Varv 95 (Färg A) 

På detta varv ska vi virka i toppen av Rosorna på Varv 93 och mellan de två st i mitten av varje Snäcka 

på Varv 94. Det kan vara till hjälp att du undersöker hur Rosorna är uppbyggda innan du börjar. 

’Toppen’ av Rosen har formats av (fm, hst, 3 st, hst) som virkades i 5-lmb på Varv 91. När du virkar dina 

RBfm så gör du dem i den första av de 3 st.  

Se till att dina 4-lmb på Varv 94 är bakom dina Rosor. Du kommer att bli riktigt irriterad om de 

inte är det. Lita på mig. Jag har gjort det. Många gånger. 

Sm in i hörn2-lmb. (1 lm, fm, 2 lm, fm) i samma lmb. Detta är ditt första hörn. 

*Fm i de första 9 m. 3 lm och se till att dina 4-lmb från Varv 94 är bakom din nästa Ros. Gör en RBfm runt 

basen på den första st av de 3 st i toppen av Rosen på Varv 93 {Bild 1}. 

(3 lm och gör en fm mellan de 2 st i mitten av nästa Snäcka {Bild 2}. 3 lm och gör en RBfm runt basen på 

den första st av de 3 st i toppen av nästa Ros, och se till att 4-lmb är bakom Rosen) tills du har virkat i varje 

Ros.  

3 lm. Fm i de sista 9 m på Varv 94. (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: 44 fm, 25 RBfm, och 50 3-lmb – inte inkluderat hörn2-lmb. 

 

 



 

Varv 96 (Färg A) 

Sm in i hörn2-lmb. (3 lm, st, 2 lm, 2 st) i samma lmb.  Detta är ditt första hörn. 

*Hoppa över den första (gömda) m. St i nästa 9 m. (Gör 3 st i nästa 3-lmb, RFst runt nästa fm) tills det 

återstår en 3-lmb. Gör 3 st i den sista 3-lmb. St i de sista 10 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.  

Maskantal per sida: 222 m {173 st och 49 RFst} – inte inkluderat hörn2-lmb. 

 

 

Nu när Rosorna är färdiga så kommer resten att vara lätt (förutom, kanske, Förgätmigej erna som vi 

virkar 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! 

 

 

http://eepurl.com/qzYBP
http://www.facebook.com/lookatwhatimade/
https://www.bloglovin.com/blogs/look-at-what-i-made-4847555
https://plus.google.com/u/0/b/111461394966808442345/111461394966808442345/posts
http://www.pinterest.com/dedri/
https://twitter.com/dedristrydom
http://instagram.com/barbertondaisy

