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I Del 19 av Sophie's Universe ska vi titta på 2 rutor som du kan använda för att utöka din kvadratiska Sophie till en 

rektangel. Om du använder dessa rutor så rekommenderar jag att du lägger till en kant, som vi ska titta på nästa 

vecka. 

Jag vet att rutor inte är allas favorit att virka, så i slutet av detta inlägg hittar du andra alternativ. 

Det viktigaste är ändå att du blir nöjd med din färdiga filt, så om du är osäker på vilken av de olika sätten att utöka 

som du ska välja, så kan det vara en idé att vänta till nästa vecka så du får se hur kanten ser ut.  

Jag förstår att det faktum att det är ett ”dolt” element i denna CAL kan vara frustrerande för en del men jag hoppas 

att det även har ökat förväntningarna för vissa. 

Sophie’s Universe Del 19 - Sophie's Utökningsalternativ 

©Dedri Uys 2014. Alla rättigheter förbehållna. Bilder av It's All in a Nutshell som används med tillåtelse av henne. 

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  

Översättningar 

Du hittar en lista över alla tillgängliga översättningar (med länkar) HÄR. 

http://www.ravelry.com/patterns/library/sophies-universe-cal
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-2015-information/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-2015-information/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/05/Sophies-Universe-Part-19-Lookatwhatimade.jpg
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Material 

Jag använde Scheepjeswol Cotton 8 (finns tillgängligt på Deramores ) och en 3.25 mm Clover Amour Virknål.  

 

Lydia 

  Cotton 8 Softfun Stonewashed XL 

Varv 1 Light Pink Light Rose Moonstone 

Varv 2 Dark Pink Dark Rose Lemon Quartz 

Varv 3 Fuchsia Bordeaux Deep Amathyst 

Varv 4 Light Green Olive Canada Jade 

Varv 5 Light Turquoise Light Blue Moonstone 

Varv 6 Dark Pink Dark Rose Deep Amathyst 

Varv 7 Light Pink Light Rose Corrundum Ruby 

Jack 

  Cotton 8 Softfun Stonewashed XL 

Varv 1 Violet Pink Moonstone 

Varv 2 Light Purple Violet Amazonite 

Varv 3 Moors Cyclamen Green Agate 

Varv 4 Light Green Olive Lemon Quartz 

Varv 5 Light Turquoise Light Blue Moonstone 

Varv 6 Heath Heath Blue Apatite 

Varv 7 Moors Cyclamen Green Agate 

 

En del av er kanske kommer ihåg rutan Piccadilly Square som jag hittade på under min pendling till arbetet en 

morgon i oktober (namnet kommer från tunnelbanelinjen Piccadilly Line som jag tar varje morgon och då virkar jag 

MYCKET). Du hittar mitt Facebookinlägg om det HÄR. Jag använde den även till min Foursquareinstruktion. 

Fastän rutan är ganska enkel så älskar jag den. För att låta din Sophie ruta växa till en rektangel så delar jag 2 

varianter på denna ruta (som jag döpt till Jack och Lydia efter den ”riktiga” Sophie's syskon). 

http://www.awin1.com/awclick.php?mid=5626&id=219533
http://www.amazon.com/gp/product/B008J14076/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B008J14076&linkCode=as2&tag=lookatwhatima-20&linkId=FREI5BCSY5UQIK5K
https://www.facebook.com/Lookatwhatimade/photos/pb.457093327644123.-2207520000.1431506566./833280906692028/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/joining-crochet-squares-part-5-foursquares/
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Innan du börjar 

Det slutgiltiga maskantalet för Sophie's Universe är 216 maskor per sida (inkluderar inte hörn2-lmb). Det är 9 x 

24 maskor. 

Varje ruta har 22 maskor per sida som det slutgiltiga maskantalet. Lägg till detta antal till de två hörn2-lmb och du 

får 24 "maskor". Vi inkluderar dessa hörn2-lmb som "maskor" då de tar upp utrymme och kommer att behöva virkas 

i då du virkar ihop rutorna med Sophie. 

Du kommer därför att behöva 9 rutor till den övre sidan av Sophie och 9 till den nedre sidan. Jag kommer enbart att 

använda ”Jack” rutor... 

 

... men Esther (som gör videoinstruktionerna) har alternerat Jack och Lydia så du kan få se hur det ser ut. 

 

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/05/Sophies-Universe-Part-19-Squares-Attached.jpg
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/05/Its-All-In-A-Nutshell-Sophie-Part-19-c.jpg
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Rektanglifiera Sophie 

(Ja, det är ett påhittat ord) 

Steg 1:  Mönster 
Du hittar mönster till Jack och Lydia HÄR. 

 

Nedan hittar du vilka färger som jag använt, varv för varv, till de två rutorna. Du hittar ungefärligt antal meter per 

varv HÄR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/jack-and-lydia-4-crochet-squares
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/estimated-yardages-for-the-optional-squares-and-optional-border/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/05/Sophies-Universe-Part-19-Jack-and-Lydia-Squares.jpg
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Steg 2: Bestämma layout och färger 
Lek lite med en bit papper och några färgpennor. Alternativt kan du använda dig av PicMonkey och ladda upp en bild 

av din (blockade) Sophie tillsammans med bilderna nedan. Gör ett collage med 9 rutor längs med den övre kanten 

och se hur du vill ha det. Du hittar en instruktion hur man använder PicMonkey för att bestämma sig för layout till en 

filt HÄR. 

  

 

 

 

 

Jag bifogar även två neutrala "skisser" av rutorna om du vill göra lite färgläggning innan du börjar.  

 

 

 

 

Kom ihåg att du behöver 9 rutor till den övre sidan och 9 rutor till den nedre sidan, så totalt 18 rutor. 

Du kan antingen använda dig av de färger som jag använder (se DETTA INLÄGG), eller så kan du använda upp de 

restgarner som du fått när du virkat Sophie. Kom bara ihåg att restgarnerna från den lilla versionen kan räcka, 

medan restgarnerna från den mellanstora och den stora inte kommer att räcka. 

 

 

http://www.shareasale.com/r.cfm?B=460974&U=902257&M=46133&urllink=
http://www.mooglyblog.com/planning-crochet-long-layout-picmonkey/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/estimated-yardages-for-the-optional-squares-and-optional-border/
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Steg 3: Virka rutorna 
Som jag sagt tidigare, så matchar rutornas maskantal det maskantal som Sophie har (om du använder dig av 9 rutor). 

Storleken på rutorna kan däremot vara annorlunda. Målet är att vardera ruta ska vara en niondel av Sophies sida i 

storlek.  

Min lilla Sophie är 100 cm, och då ska varje ruta mäta 11 cm (ungefär). När jag använde 3.25 mm Clover Amour 

Virknål som jag använde till den lilla Sophie så blev rutorna exakt 10 cm. Då gick jag upp en storlek på Virknål (till 3.5 

mm). Då blev rutorna 11 cm, vilket var perfekt! 

Kom ihåg att blocka dina rutor innan du mäter dem.   

 

Blockning kommer även att göra det lättare för dig att montera dina rutor då du har raka kanter att arbeta med, inte 

vågiga.  

 

http://www.amazon.com/gp/product/B008J14076/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B008J14076&linkCode=as2&tag=lookatwhatima-20&linkId=FREI5BCSY5UQIK5K
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/05/Sophies-Universe-Part-19-Blocking.jpg
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/05/Sophies-Universe-Part-19-Before-and-After-Blocking.jpg
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Steg 4: Montera rutorna med varandra 
När du har virkat dina rutor, så ska de monteras med varandra i två remsor av vardera 9 rutor, precis som om du 

gjorde 2 scarves. 

 

Jag rekommenderar att använda zipper join om dina yttersta varv alla är i samma färg.   

 

Om du har olika färger på det sista varvet på rutorna, så rekommenderar jag dig att använda Slip Stitch Outside 

Loops Only Join (Right Sides Together) av Lucy från Attic 24. 

Om du inte tycker om någon av dessa 2 metoder, så finns det fler alternativ HÄR. 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/join-crochet-squares-completely-flat-zipper-method/
http://attic24.typepad.com/weblog/joining-granny-sqaures.html
http://attic24.typepad.com/weblog/joining-granny-sqaures.html
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/joining-crochet-squares-part-3-5-different-ways-join-crochet-squares/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2014/11/Joining-Crochet-Squares-in-a-Strip.jpg
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Steg 5: Montera rutorna på Sophie 
När dina två "remsor", är klara så ska de monteras 

med den metod du valde ovan. De ska monteras på 

den övre och den nedre sidan av Sophie.   

Du kommer att se att de 2 hörn-lmb på Sophie 

även de måste virkas i, så det blir alltså 2 maskor 

mer på Sophie än på dina "remsor". Du kommer 

även att vara tvungen att fuska lite. Enklaste sättet 

att göra det är att hoppa över två av maskorna 

längs med sidan på Sophie. Hoppa inte över två 

maskor bredvid varandra. Fördela ut de 

överhoppade maskorna så de inte hamnar nära 

varandra så blir de inte så synliga. 

När du har monterat båda remsorna så är du redo för att börja virka kanten, och det ska vi titta på nästa vecka. 

 

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/05/Its-All-In-A-Nutshell-Sophie-Part-19.jpg
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/05/Its-All-In-A-Nutshell-Sophie-Part-19-e.jpg


9 | S i d a   S o p h i e ’ s  U n i v e r s e  D e l  1 9  

 

Alternativa (Sidor) 
Om du inte tycker om rutor, så kan du använda dig av As We Go Stripey Blanket av Not Your Average Crochet. Där 

finns många olika virksätt, så det är lätt att anpassa.  

Om du använder dig av detta mönster för att göra Sophie till en rektangel, så behöver du en multipel av 24 + 1 

maskor. Som jag redan nämnt så har det sista varvet på Sophie 216 maskor (och 2 hörn2-lmb), så det blir nio  

multipler av 24 + 2. För att det ska bli rätt måste du virka i båda hörn-lmb och hoppa över en maska någonstans på 

sidan när du gör din första sida.  

Det fantastiska med detta mönster är att du kan göra din Sophie helt till din egen genom att välja vilka varv du ska 

välja och vilka du ska lämna. Då det finns oändliga varianter och möjligheter så har jag INGEN möjlighet att veta hur 

mycket garn du kommer att behöva (eller vilka färger). 

 

http://notyouraveragecrochet.com/as-we-go-stripey-blanket/
http://notyouraveragecrochet.com/

