Charlotte’s Universe Del14: Slutet
Översatt till Svenska av Åza Karlsson och Ulrika Larsson

Välkommen till den sista delen av Charlotte’s Universe. Jag har haft en underbar tid medan jag har delat
detta mönster med er och samtidigt har jag fått lära känna er litegrann. Tack för att du har gjort denna
resa med mig. Jag hoppas innerligen att du har haft roligt, att du har fått nya vänner, och att du har lärt
dig ett och annat under resans gång (och då mest om hur galet duktig du är på att skapa).

Denna vecka ska vi virka en enkel kant utan några hålrum, för att rama in allt på ett fint sätt. Inga
avancerade maskor, inga nya tricks (om du inte fortsätter och virkar bonusvarven på Pink Charlie)…
bara enkla, avslappnade maskor.
Om du vill fortsätta och virka din Charlotte ännu större så kan du om du vill lägga till delar av Around
the Bases eller något annat mönster som virkas upp i varv som en ruta.
Både Facebookgruppen och Ravelrygruppen kommer att finnas till hands ett bra tag till, så om du
fortfarande virkar på din Charlotte så behöver du inte stressa :)
Tack igen,
xxx Dedri

Hjälpmedel
•
•

Du hittar länkar till videoinstruktioner till Del 14 (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 122 – A
Varv 123 – A
Varv 124 – A
Varv 125 – A
Varv 126 – C
Varv 127 – B
Extravarv – Se Pink Charlie Extravarv i slutet av denna del.

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 122 (Färg A)

Med RS mot dig, anslut garnet med en stående fm i valfri
hörn2-lmb. (2 lm, fm) i samma 2-lmb.
*Fm i nästa 33 m. Virka i Varv 111: (3 lm, fm i nästa Picot)
49 gånger. 3 lm, fm i nästa 33 m på Varv 121. (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 toppen på den stående fm.

Varv 123 (Färg A)

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

*St i nästa 34 m. (Gör 3 st i nästa 3-lmb, RFst
runt nästa fm) 49 gånger. Gör 3 st i den sista
3-lmb. St i nästa 34 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 den
tredje lm på start3-lmb.
Maskantal per sida: 271 m {49 RFst och 222
st} - inte inkluderat hörn2-lmb

Varv 124 (Färg A)

Sm i nästa m och in i hörn2-lmb. 4 lm (räknas som hst + 2-lm). Hst i samma lmb. Detta är ditt första hörn.
*Hst i nästa 271 m. (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 på start4-lmb.
Maskantal per sida: 273 hst - inte inkluderat hörn2-lmb

Varv 125 (Färg A)

Sm in i hörn2-lmb. 4 lm (räknas som hst + 2 lm). Hst i samma lmb. Detta är ditt första hörn.
*Hoppa över den första (gömda) m. Hst i nästa 272 m. (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 på start4-lmb. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal per sida: 274 hst – inte inkluderat hörn2-lmb

Varv 126 (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.
*St i var och en av de 274 m på sidan. (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 toppen på den första st. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal per sida: 278 st per sida - inte inkluderat hörn2-lmb

Varv 127 (Färg C)

Anslut garnet med en stående hst i valfri hörn2-lmb. (2 lm, hst) i samma lmb. Detta är ditt första hörn.
*RBst i var och en av de 278 m på sidan. (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 första hst.
Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal per sida: 278 RBst och 2 hst per sida - inte inkluderat hörn2-lmb

Pink Charlie Extra Varv

Denna utökning är en bonusdel till Pink
Charlie-färgsättningen, så de föreslagna
färgerna är specifikt för denna
färgsättning. Du kan absolut använda
dessa varv till din filt om du vill att den
ska växa lite mer. I denna del använder vi
bården från Charlotte’s
Dream och Sophie’s Dream.
Popcornen i denna del är Absolut Lata
Popcorn. De görs på två varv. På varv 2
virkar du ett antal 5-stgrupper. På varv 5
förvandlar du dessa st-grupper till
Popcorn genom att använda främre
reliefmaskor
Notera att det inte finns någon video för
dessa extra varv.

Diagramförklaringen ovan finns som en egen översatt fil att ladda ner på bloggen (översättarens
anmärkning).

Bonusvarv 1 (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.
*Hst i nästa 80 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 den första st. Klipp av garnet
och fast ändarna.
Maskantal per sida: 280 hst och 4 st per sida – inte inkluderat hörn2-lmb

Bonusvarv 2 (Färg A)

Anslut garnet med en stående st i valfri hörn2-lmb. (St, 2 lm, 2 st) i samma lmb. Detta är ditt första
hörn.
*(2 lm, hoppa över nästa 2 m, gör 5 st i nästa m) tills du har två m kvar ovirkade. 2 lm och hoppa över
de sista 2 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 den första st. Klipp av garnet och fäst
ändarna.
Maskantal per sida: 4 st, 94 5-stgrupper och 95 2-lmb – inte inkluderat hörn2-lmb

Bonusvarv 3 (Färg B)

När du virkar en RFhst runt en 5-stgrupp så gör ett omslag och sätt virknålen framifrån och bakåt i 2lmb innan 5-stgruppen. Sätt sedan virknålen bakifrån och framåt i nästa 2-lmb så att de 5 st ligger
ovanpå din virknål. Gör klart hst som vanligt men se till att garnet som du virkar med ligger ovanför de
5 st, inte framför dem. Då kommer dina 5 st att dras ihop och forma ett nätt Popcorn. Om du behöver
mer hjälp så titta på min instruktion för Absolut Lata Popcorn.
Anslut garnet med en stående hst i valfri hörn2-lmb. (Hst, 2 lm, 2 hst) i samma lmb. Detta är ditt första
hörn.
*Hst i de första 2 m och sedan 2 hst i den första 2-lmb. (Gör en RFhst runt nästa 5-stgrupp, gör 2 hst i
nästa 2-lmb) tills du har virkat i alla 2-lmb. Hst i de sista 2 m. (2 hst, 2 lm, 2 hst) i nästa hörn2lmb.* Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen.
Slut varvet med en sm i den första hst. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal per sida: 292 m (94 RFhst och 198 hst –inte inkluderat hörn2-lmb)

Och där har vi det. Jag avslutar denna del med ett citat från den sista delen av Sophie’s Universe:

Så måste alla bra saker få ett slut! Men ändå, bara för att detta är slutet för detta projekt, så är det
ändå bara början på din resa; låt det bli en resa med lärande, en resa med helande, en resa med
vänskap eller en resa med upptäckter.
“Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the
beginning.” – Winston S. Churchill
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!

