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©Dedri Uys 2014. Alla rättigheter förbehållna.
Översatt till svenska av: Emma Vingqvist, Agnetha Magnusson, Åza Karlsson och Ulrika Larsson.
Hjälpmedel

•
•
•

Lägg till din Sophie på Ravelry
Sophie’s Universe CAL 2015 Information
**Videoinstruktioner till del 16 ** av Esther Dijkstra från It’s All in a Nutshell

Översättningar
Du hittar en lista över alla tillgängliga översättningar (med länkar) HÄR.
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Material
Jag använde Scheepjeswol Cotton 8 (finns tillgängligt på Deramores ) och en 3.25 mm Clover Amour Virknål.
Om du vill se en lista över alla 3 versionerna (som även inkluderar storlek, material och virkfasthet) så se DETTA
INLÄGG
Färger till Del 16

Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Varv 102

Light Turquoise

Pink

Moonstone

Varv 103

Heath

Cyclamen

Blue Apatite

Varv 104

Moors

Rose

Green Agate

Förkortningar

Svenska virktermer används genom hela mönstret.
•
•
•
•
•
•

Lm - Luftmaska
St – Stolpe
Fm – Fast maska
Sm - Smygmaska
m – Maska/Maskor
lmb – Luftmaskbåge

•

* Repetera instruktioner mellan asteriskerna det antal gånger som anges. Detta är en kärnrepetition och
består av flera olika instruktioner.

•

() – Repetera instruktioner mellan parenteserna det antal gånger som anges. Detta är en kortare repetition.

Specialmaskor
•
•

Stående maskor: Stående fm, hst, och st är maskor som används för att starta ett varv utan att behöva
använda en luftmaskbåge. Länkar till instruktioner finns i de varv där maskan används.
Persisk maska: Fm2tills, med det första benet av fm2tills i samma maska som den föregående maskan (se
Varv 104).
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Instruktioner
Varv 1-101
Du hittar länkar till Varv 1 – 101 HÄR.
Varv 102
•
•

Om du använder samma färg, sm i nästa 2 st och in i 2-lmb. (3 lm, St, 2 lm, 2 st) i samma 2-lmb.
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående stolpe i valfri hörn2-lmb. (St, 2 lm, 2 st) i samma
hörn2-lmb.

*Gör en st i var och en av 186 m på sidan. Hoppa inte av misstag över den första (gömda) maskan. (2 st, 2 lm, 2 st) i
nästa hörn2-lmb.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut det sista hörnet på sista repetitionen. Slut varvet med en sm i
toppen av start3-lmb (eller den stående stolpen).
Maskantal:
•

Totalt: 760 st och 4 hörn2-lmb

•

Per Sida: 190 st
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Varv 103 {Fasta maskor}
•
•

Om du använder samma färg, sm i nästa st och in i 2-lmb. (1 lm, fm, 2 lm, fm) i samma 2-lmb.
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i valfri hörn2-lmb. (2 lm, fm) i samma
hörn-lmb.

*Gör en fm i var och en av de 190 m på sidan. Hoppa inte av misstag över den första (gömda) maskan. (Fm, 2 lm, fm)
i nästa hörn2-lmb.*
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut det sista hörnet på sista repetitionen. Slut varvet med en sm i
första fm.
Maskantal:
•

Totalt: 768 fm och 4 hörn2-lmb

•

Per Sida: 192 fm
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Varv 104 {Persiska maskor}
På detta varv ska vi virka Persiska maskor. Denna maska är i grunden en fm2tills (2 fastmaskor tillsammans) utan att
det blir några minskningar.
Den Persiska maskan skapar ett tätt, strukturerat band på framsidan av arbetet (Bild 11). På baksidan ser maskorna
nästan ut som filtmaskor (Bild 12). Toppen på maskorna kommer att vika sig framåt, men oroa dig inte för det.
Jag har virkat denna instruktion i Light Green för att du lättare ska kunna se hur jag har gjort.
•
•

Om du använder samma färg, sm in i nästa 2-lmb. (1 lm, fm, 2 lm, fm) i samma 2-lmb.
Om du använder en ny färg, anslut garnet med en stående fastmaska i valfri hörn2-lmb. (2 lm, fm) i samma
hörn2-lmb (Bild 1).

Gör en fm i den första (gömda) maskan (Bild 2). Gör en fm2tills, virka i samma maska och i nästa maska (visas med
pilar på Bild 2). För att virka detta, sätt in virknålen i maskan som redan innehåller den första fm, och dra upp en ögla
(Bild 3). Sätt virknålen i nästa maska och dra upp en ögla. Du ska nu ha 3 omslag på virknålen (Bild 4). Omslag och dra
igenom alla 3 omslag på virknålen (Bild 5). Detta är din första Persiska maska. För att göra nästa Persiska maska (och
alla fortsättningsvis) så sätt in virknålen i maskan som redan innehåller det sista "benet" på föregående Persiska
maska och dra upp en ögla. Sätt virknålen i nästa maska och dra upp en ögla (visas med pilar på Bild 6 och det visas
hur den ska se ut på Bild 7). Omslag och dra igenom alla 3 omslag på virknålen (Bild 8). Det första "benet" på din
Persiska maska kommer alltid att hamna i samma maska som det sista "benet" på föregående maska. Virka
ytterligare 189 Persiska maskor. Den sista maskan ska hamna i de två sista fm innan hörn2-lmb (Bild 9).
*(Fm, 2 lm, fm) i nästa hörn2-lmb (Bild 10). Gör en fm i den första (gömda) maskan. Gör en Persisk maska i alla
maskor på sidan. Det ska vara totalt 191 Persiska maskor. Den sista maskan ska hamna i de två sista fm innan hörn2lmb.*
Upprepa från * till * ytterligare 2 gånger. Slut varvet med en sm i första fm.
Maskantal:
•
•

Totalt: 776 m och 4 hörn2-lmb {12 fm och 764 Persiska maskor}
Per Sida: 194 m {3 fm och 191 Persiska maskor}
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Blockning
Om du vill ta vackra bilder så blocka, blocka, blocka.
Annie's har många bra råd hur man Blockar filtar och andra stora arbeten.
Om du ska använda skumgummimattor till att blocka på, så fundera på att beställa dessa Byggbara
skumgummimattor för träning. De är liknande dessa från Knitter´s Pride lace blockningsmattor, men de är billigare.
Du kommer även att behöva några Clover Gaffelblockningsnålar.

Denna del av mönstret testades av Kimberly Slifer, Claire Martin, Maja Heidingsfelder, Lynda Hernandez, Susan
Wilkes-Baker, Venetia Smith, och Dianne Baan.

