
Charlotte’s Universe Del 12: Nästan framme 
Översatt till Svenska av Åza Karlsson och Ulrika Larsson 

Välkommen till Del 12 av Charlotte’s Universe. Jag blir lite sorgsen när jag tänker på att slutet 
närmar sig.  *Skakar av mig och tar nya tag.* Meningen med det är att ett nytt äventyr finns vid 
horisonten. Ahhh, nu känns det bättre! 

 

I denna del ska vi besöka Del 5 igen, men med betydligt fler maskor. Förhoppningsvis så kommer 
du att finna det avslappnande att virka fram och tillbaka utan att behöva byta färger. Kom ihåg att 
du kommer att behöva MÅNGA maskmarkörer/garnstumpar när du virkar denna del.  

Hjälpmedel 

• Du hittar länkar till videoinstruktioner till Del 12 (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. 
 

  

https://itsallinanutshell.com/2021/07/04/charlottes-universe-video-tutorials/
https://www.ravelry.com/patterns/library/charlottes-universe


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://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 103 – B  
• Varv 104 – B  
• Varv 105 – B  
• Varv 106 – B  
• Varv 107 – B  
• Varv 108 – A  
• Varv 109 – A  
• Varv 110 – A   
• Varv 111 – 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. 

Del 12 är en repetition av Del 5, men med fler maskor. Du kommer att behöva markera början och slutet 
på några (specificerade) varv med en MM när du virkar denna del. Ta inte bort dessa MM förrän du 
instrueras att ta bort dem under nästa del (se bilden i slutet av denna del). 

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/


Varv 103 – 105 liknar Varv 43 – 45, men med några små ändringar. 

Varv 106 – 111 är en repetition av Varv 46 – 51 (bara med fler repetitioner), så de kommer att vara 
enbart skrivna instruktioner, med endast en bild i slutet av varje varv för att visa var MM ska 
placeras. Om du behöver steg-för-steg-instruktioner (eller diagram) till dessa varv så titta på Del 5 
av Charlotte’s Universe.  Jag har lagt till de varvnummer som motsvaras med {grå hakparenteser}.   

Varv 103 (Färg A) – Bågar 

Med RS mot dig, anslut garnet med en RFfm runt den andra (markerade) 3-dst Bubbelmaskan på valfri 
sida. Ta bort MM och sätt den i RFfm så att du kan identifiera den när du virkar nästa varv. (Gör 4 fm i 
nästa 5-lmb {Bild 1}. RFst runt nästa st på Varv 101, två varv nedanför {Bild 2 och 3}. Gör 4 fm i nästa 4-
lmb. RFhst runt nästa centrala 3-dst Bubbelmaska {Bild 4}) 27 gånger. Det ska nu vara en blomma kvar {Bild 
5}. Gör 4 fm i nästa 5-lmb. RFst runt nästa st på Varv 101. Gör 4 fm i nästa 4-lmb. RFfm runt den sista 
centrala 3-dst Bubbelmaskan {Bild 6}. Markera denna RFfm med en MM så att du kan identifiera den när 
du virkar varv 105. VÄND. 

Maskantal: 281 m {224 fm, 2 RFfm, 27 RFhst och 28 RFst}  

 

 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-part-5-triangles-part-1/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-part-5-triangles-part-1/


Varv 104 (Färg A) – Kedjor 
Notera att den första och den sista lmb är 6-lmb, inte 7-lmb. 

Med AS mot dig, 6 lm, fm i nästa RFhst – Du känner igen RFhst genom öglan på baksidan. (7 lm, fm i nästa 
RFfm) 26 gånger. 6 lm och sm i den sista (markerade) RFfm. Ta bort MM och VÄND. 

Du ska placera en MM mellan Varv 103 och 104 i början och slutet av varvet men om du gör det redan 
nu så kommer nästa varv att bli lite besvärligt så jag kommer att påminna dig att placera MM när du 
har avslutat Varv 105.  

Maskantal:  27 fm, 2 6-lmb och 26 7-lmb (inte inkluderat den sista sm) 

 

 

Varv105 (Färg A) 

De 7 st som virkas i 7-lmb kommer inte att ta upp allt utrymme på den. Du kan antingen se till att 
fördela dem jämnt när du virkar dem, eller flytta dem med fingret då de är virkade. Jag vet att det är 
tråkigt, men det är nödvändigt.  

Med RS mot dig, 1 lm, hst2tills i nästa 6-lmb {Bild 1 och 2}. Gör 4 hst i samma 6-lmb {Bild 3}. (RFst runt 
nästa fm {Bild 4}, gör 7 st i nästa 7-lmb {Bild 5}) 26 gånger. RFst runt nästa fm {Bild 6}. Gör 4 st i den sista 
6-lmb {Bild 7}. Gör hst2tills, där 2 av ‘benen’ placeras i den sista 6-lmb och det sista ‘benet’ placeras i (den 
markerade) RFfm på Varv 103 {Bild 8 och 9}. Ta bort MM och VÄND. 

Maskantal:  219 m {8 hst, 2 hst2tills, 182 st, och 27 RFst} 

 



 

Placera en MM mellan Varv 103 och 104 i början och i slutet av varvet (med andra ord, i den 
första och den sista 6-lmb).   

 

  



Varv 106 (Färg A) {46} 

Med AS mot dig, 3 lm. Hoppa över nästa 2 m. St i nästa 2 m. (RBst runt nästa m, som ska vara RFst på 
föregående varv. St i nästa 7 m) 26 gånger. RBst runt nästa m. St i nästa 2 m. Hoppa över nästa 2 m och 
gör en st i hst2tills. VÄND.   

Placera en MM runt den första och den sista m på Varv 106.    

Maskantal:  215 m {188 st och 27 RBst} 

 

Varv 107 (Färg A) {47} 

Med RS mot dig, 3 lm. Hoppa över nästa 2 m. (Gör en Popcornmaska i nästa m, som ska vara RBst från 
föregående varv. St i nästa 7 m) 26 gånger. Gör en Popcornmaska i nästa m. Hoppa över nästa 2 m och gör 
en st i toppen på start3-lmb. VÄND.  

Placera en MM runt den första och den sista m på Varv 107. 

Maskantal:  211 m {184 st och 27 Popcorn}  

 

  



Varv 108 (Färg A) {48} 

Med AS mot dig, 3 lm. Hoppa över nästa 2 m, som ska vara Popcornmaskan och nästa st.  *(St i nästa m, 1 
lm och hoppa över nästa m) 3 gånger. RBst runt nästa Popcornmaska, 1 lm och hoppa över nästa m.*   

Upprepa från * till * ytterligare 24 gånger. (St i nästa m, 1 lm och hoppa över nästa m) två gånger. St i 
nästa m. Hoppa över nästa 2 m och gör en st i toppen på start3-lmb. VÄND.  

Placera en MM runt den första och den sista m på Varv 108. 

Maskantal: 207 m {80 st, 25 RBst, och 102 1-lmb} 

 

Varv 109 (Färg A) {49} 

Med RS mot dig, 3 lm. Hoppa över nästa m och den första 1-lmb (RBst runt nästa st, hst i nästa 1-lmb) 100 
gånger. RBst runt nästa m. Hoppa över den sista 1-lmb och nästa m. St i toppen av start3-lmb. VÄND. 

Placera en MM runt den första och den sista m på Varv 109. 

Maskantal:  203 m {101 RBst, 2 st, och 100 hst} 

 

 

 



Varv 110 (Färg A) {50} 

Med AS mot dig, 3 lm. Hoppa över nästa 2 m, som ska vara RBst och hst. (RBst runt nästa RBst, 1 lm och 
hoppa över nästa hst) 98 gånger. RBst runt nästa RBst. Hoppa över nästa 2 m och gör en st i toppen på 
start3-lmb. Klipp av garnet och VÄND.  

Placera en MM runt den första och den sista m på Varv 110. 

Maskantal:  99 RBst, 2 st, och 98 1-lmb 

 

Varv 111 (Färg B) – Trianglar {51} 

Med RS mot dig, anslut garnet med en sm i den första st. Hoppa över nästa m. ([Fm, 1 lm, Picotstolpe] i 
nästa 1-lmb.  [St, 1 lm, fm] i nästa 1-lmb) 49 gånger. Hoppa över nästa st och gör en sm i toppen på start3-
lmb. Klipp av garnet och VÄND.  

Maskantal: 49 Trianglar {var och en innehåller 2 fm, 1 st, 1 Picotstolpe, och 2 1-lmb}. 

 

När du kommer till slutet av Varv 111 så har du virkat klart din första sida. Du ska nu repetera Varv 103 
till 110 på de återstående tre sidorna av rutan från Del 11. 

Ta dig tid att kontrollera så att du har markerat alla utrymmen på ett korrekt sätt. Och det kan vara 
bra att spara en kopia av bilden nedan så att du kan använda dig av den nästa vecka. 



 

Trevlig virkning! 
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