Charlotte’s Universe Del 13: Hörnblommor
Översatt till Svenska av Åza Karlsson och Ulrika Larsson
Välkommen till Del 13 av Charlotte’s Universe. I denna näst sista del så ska vi plantera stora
blommor i alla fyra hörnen så att filten än en gång blir fyrkantig. Jag hoppas att du kommer att
tycka om denna lilla förändring av tekniker/form.

Jag tillängnar denna del till min underbara granne och vän Lilian, som har lärt mig SÅ mycket om
blommor, medkänsla och elegans under de fyra korta månader som jag hade priviliegiet att få
känna henne. Jag känner mig så hedrad av att jag har minnen av henne hoppandes fram lite
överallt i min trädgård (och jag minns henne i denna filt och jag tänkte på henne i varje maska jag
gjorde tlll bildinstruktionerna nedan).

Charlotte’s Universe Del 13: Hörnblommor
Hjälpmedel
•
•

Du hittar länkar till videoinstruktioner till Del 13 (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
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•
•
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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.
I denna del ska du fylla i hörnen. Du kan välja mellan att virka hörnen ett och ett eller att repetera varje
varv i varje hörn. Jag rekommenderar att du först virkar ett hörn klart (så du förstår hur det ska virkas)
och sedan kan du bestämma dig hur du ska fortsätta med de övriga tre hörnen. Du kommer att virka i
mellanrummen som markerats med maskmarkörer på Varv
102 – 110.
När Esther gjorde videos till denna del så upptäckte vi
något nytt om varandras olika sätt att virka (vilket var
otippat då vi har arbetat tillsammans i 6 år!!). Esther har
inte en löpögla på virknålen när hon virkar en sm i början
av ett varv. Jag gör ALLTID en löpögla på virknålen när jag
inleder ett varv. Jag hade inte haft en tanke på att
människor gjorde en löpögla eller inte. Jag bara förutsatte
att alla gjorde det! Och vi vet alla vad som kan hända när
man förutsätter…
Båda metoderna är riktiga och fungerar fint. När du virkar
denna del så kan det vara enklare att få maskorna att vara på sin plats OM du inleder med en
löpögla på virknålen.
På liknande sätt när varvet avslutas, så drar vissa bara genom garnet genom toppen av den sista
maskan och vissa gör en extra luftmaska för att låsa fast tråden (vilket jag gör). I denna del, och av
samma anledning så kan det vara lättare att göra en luftmaska efter den sista sm, och dra åt den
luftmaskan hårt så det formas en liten knut (se Bild 6 i slutet av Varv 112).

Varv 112 (Färg B)
Med RS mot dig, anslut garnet med en sm i den sista 5-lmb på Varv 102 på valfri sida (markerad med MM 1)
– Bild 1. Virka i de 7 hörnmaskorna på Varv 101 och ÖVER 6-lmb på Varv 102, (gör 2 st i nästa m, st i nästa
m) tre gånger {Bild 2 – 4}. Gör 2 st i den sista m {Bild 5}. Sm i den första 4-lmb på Varv 102 på andra sidan
(markerad med MM 1) – Bild 6.
Klipp av garnet, ta bort MM 1, och fäst garnändarna.
Maskantal: 11 st

Varv 113 (Färg B)
Virka en Delad 2-dst Bubbelmaska
Gör en Ofullständig 2-dst Bubbelmaska i indikerad m/lmb {Bild 1}. Gör en Ofullständig 2-dst Bubbelmaska
i nästa m/lmb {Bild 2}. Omslag och dra igenom alla 5 omslagen på virknålen {Bild 3}.

Med RS mot dig, anslut garnet med en sm runt den näst sista 3-dst Bubbelmaskan på Varv 102 {Bild 1}.
Gör en delad 2-dst Bubbelmaska i de första 2 m på Varv 112 {Bild 2}. (6 lm, hoppa över nästa m, gör en
Delad 2-dst Bubbelmaska i nästa 2 m) 3 gånger. Sm runt den andra 3-dst Bubbelmaskan på andra sidan
{Bild 4}.
Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal:: 4 Delade 2-dst Bubbelmaskor och 3 6-lmb

Varv 114 (Färg C)
Med RS mot dig, anslut garnet med en sm mellan Varv 103 och 104 (markerad med MM 2) - Bild 1. RFfm
runt nästa 3 dst-Bubbelmaska på Varv 102, som redan innehåller en sm och en RFfm {Bild 2}.
*RFfm runt nästa Delade 2-dst Bubbelmaska på Varv 113 {Bild 3}. Gör 3 fm i nästa 6-lmb {Bild 4}. Gör en
3-dst Bubbelmaska i nästa (överhoppade) m på Varv 112, virka FRAMFÖR 6-lmb. Gör 3 fm i samma 6-lmb {Bild
6}.*
Upprepa från * till * ytterligare 2 gånger {Bild 7}. Gör en RFfm runt den sista Delade 2-dst Bubbelmaskan
på Varv 113. RFfm runt den andra 3-dst Bubbelmaskan på Varv 102, som redan innehåller en sm och en RFfm
{Bild 8}. Sm mellan Varv 103 och 104 (markerad med MM 2) – Bild 9.
Klipp av garnet, ta bort MM 2, och fäst garnändarna.
Maskantal: 27 m {18 fm, 6 RFfm, och 3 3-dst Bubbelmaskor}

Varv 115 (Färg A)
Med RS mot dig, anslut garnet med en sm i sidan av Varv 106 (markerad med MM 3). (Dst, 2 st) i den första
m på Varv 114 (hoppa inte av misstag över den första RFfm) – Bild 1 . Fm i nästa 4 m {Bild 2}.
(RFst runt nästa 3-dst Bubbelmaska {Bild 3}. St i nästa 3 m, den första kommer att vara dold {Bild 4}. Gör 2
st i nästa RFfm {Bild 5} , st i nästa 3 m {Bild 6}) två gånger {Bild 7}.
RFst runt den sista 3-dst Bubbelmaskan. St i nästa 4 m, den första kommer att vara dold {Bild 8}. (2 st, dst) i
sista m på Varv 114. Sm i sidan av Varv 106 (markerad med MM 3) – Bild 9.
Klipp av garnet, ta bort MM 3, och fäst garnändarna.
Maskantal: 33 m {28 st, 3 RFst, och 2 dst}

Varv 116 (Färg B)
Med RS mot dig, anslut garnet med en sm i sidan av Varv 107 (markerad med MM 4). (Dst, 3 st) i den första
m på Varv 115 {Bild 1}. 1 lm, gör 3 st i nästa m {Bild 2}. Hoppa över nästa 2 m, sm i nästa m {Bild 3}.
(Hoppa över nästa 2 m, [3 st, 1 lm, 3 st] i nästa m. Hoppa över nästa 2 m, sm i nästa m {Bild 4}) 4 gånger.
Hoppa över nästa 2 m, gör 3 st i nästa m 1 lm. (3 st, dst) i den sista m på Varv 115. Sm i sidan av Varv 107
(markerad med MM 4) – Bild 6.
Klipp av garnet, ta bort MM 4, och fäst garnändarna.
Maskantal: 36 st, 2 dst, och 6 1-lmb

Notering
Början och slutet av Varv 117-120 är asymmetriska. Den andra sidan har fler maskor än den första
sidan. Detta kommer att öka på prydligheten av hörnen.

Varv 117 (Färg A)
Med RS mot dig, anslut garnet med en sm i sidan av Varv 108 (markerad med MM 5). Gör 2 st i den första m
på Varv 116. Hst i nästa m, fm i nästa 2 m. Fm i nästa 1-lmb {Bild 1}. (5 lm, fm i nästa 1-lmb) två gånger
{Bild 2}. 6 lm, fm i nästa 1-lmb {Bild 3}.
(5 lm, fm i nästa 1-lmb) två gånger {Bild 4}. Fm i nästa 2 m, hst i nästa m. [2 st, dst] i den sista m på Varv
116. Sm i sidan på Varv 108 (markerad med MM 5) – Bild 5.
Klipp av garnet, ta bort MM 5, och fäst garnändarna.
Maskantal: 10 fm, 2 hst, 4 st, 1 dst, 4 5-lmb, och 1 6-lmb

Varv 118 (Färg A)
Med RS mot dig, anslut garnet med en sm i sidan av Varv 109 (markerad med MM 6). (St, hst) i den första m
på Varv 117 {Bild 1}. Fm i nästa 5 m {Bild 2}. Gör 6 fm i nästa 5-lmb, RFfm runt nästa fm {Bild 3}. (3 fm, 3
hst) i nästa 5-lmb, RFst runt nästa fm {Bild 4}. (3 st, dst, 2 lm, dst, 3 st) i nästa 6-lmb {Bild 5}.
RFst runt nästa fm, (3 hst, 3 fm) i nästa 5-lmb {Bild 6}. RFfm runt nästa fm, gör 6 fm i nästa 5-lmb {Bild 7}.
Fm i nästa 6 m. (Hst, st) i den sista m på Varv 117. Sm i sidan av Varv 109 (markerad med MM 6) – Bild 9.
Klipp av garnet, ta bort MM 6, och fäst garnändarna.
Maskantal: 51 m {29 fm, 2 RFfm, 8 hst, 8 st, 2 RFst, och 2 dst} – inte inkluderat hörn2-lmb

Varv 119 (Färg A)
Med RS mot dig, anslut garnet med en sm i sidan av Varv 110 (markerad med MM 7). (St, 2 hst) i den första
m på Varv 118 {Bild 1}. Hst i nästa 24 m. (2 hst, 2 lm, 2 hst) i hörn2-lmb {Bild 2}.
Hst i nästa 25 m {Bild 3}. (2 st, dst) i den sista m på Varv 118. Sm i sidan av Varv 110 (markerad med MM 7) –
Bild 4.
Klipp av garnet, ta bort MM 7, och fäst garnändarna.
Maskantal: 59 m {55 hst och 3 st, och 1 dst} – inte inkluderat hörn2-lmb

Varv 120 (Färg C)
Med RS mot dig, anslut garnet med en sm i sm på Varv 111 (Triangelvarvet) – Pil på Bild 1. Det kan
vara lite trixigt at komma in i denna sm. (St, hst, fm) i den första m på Varv 119. RBhst i nästa 28 m.
(Fm, 2 lm, fm) i hörn2-lmb. RBhst i nästa 29 m. (Fm, hst, st) i den sista m på Varv 119. Sm i första m
på Varv 111. {Pil på Bild 2}.
Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal: 65 m {4 fm, 2 hst, 57 RBhst och 2 st} – inte inkluderat hörn2-lmb

Varv 121 (Färg C)
Med RS mot dig, anslut garnet med en stående st i den första m på Varv 120 {Bild 1}. St i var och en
av de återstående 31 m. (Hst, 2 lm, hst) i hörn2-lmb. Hoppa över den första (gömda) m. St i var och
en av de återstående 32 m. Klipp av garnet och fäst ändarna {Bild 2}.
Maskantal: 66 m {2 hst och 64 st} – inte inkluderat hörn2-lmb

Ditt arbete ser lite underligt ut just nu men oroa dig inte över det.
När du har skapat alla fyra hörnen och du har fäst dina garnändar, så är du redo att fortsätta med att
virka kanten.
Vi ses nästa vecka då vi nått den sista delen på denna resa x
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!

