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Sophie’s Universe Del 20 - Betty's Beautiful Border (BBB) 

I Del 20 av Sophie's Universe ska jag berätta för er hur den frivilliga kanten virkas. Innan jag gör det ska jag lite 

snabbt berätta för er hur man kan ”utöka” Sophie om den fortfarande inte är tillräckligt stor. 

"Utöka Sophie" 

Om du vill göra Sophie ännu större, så rekommenderar jag att du köper en kopia av Jean Holzmans Stitch Sampler 

pattern (tillgänglig HÄR som en elektronisk nedladdning). 

Jag ville så gärna ha detta mönster så jag köpte boken som den från början var publicerad i, Afghans for All Seasons, 

från Amazon. Jag betalade ganska mycket för boken, speciellt när man tänker att den fortfarande hade en $5 realapp 

på sig när jag fick den på Onsdag morgon! 3 timmar efter det att jag köpt den, så annonserade Leisure Arts att de 

hade släppt mönstret som ett ensamt mönster "på grund av stor efterfrågan". Jag har nu köpt även det. Mönstret 

kostar $6.99, och jag tycker att det är ett prisvärt alternativ för den som i framtiden vill göra rutor större. 

Stitch Sampler har 81 underbara varv, varav 62 är användbara som utökningar (de första 19 varven används för att 

virka en ruta och kan inte användas på en redan virkad ruta, om du förstår vad jag menar). 

 

Denna filt innehåller många maskor som vi redan har använt (Korsade stolpar, Popcornmaskor, Kluster, V-maskor) 

men även en del maskor som vi inte har använt. Därför blir det ett perfekt sätt att fortsätta på din “lärresa". 

Om du VILL utöka Sophie med Stitch Sampler-mönstret, så rekommenderar jag att du börjar med Varv 31. För att 

virka Varv 31 så behöver du en multipel av 6 maskor på sista varvet av Sophie, och av en slump så är det precis det 

du har! 

http://www.shareasale.com/r.cfm?u=902257&b=146498&m=19565&afftrack=&urllink=www%2Eleisurearts%2Ecom%2Fstitch%2Dsampler%2Dalso%2Dknown%2Das%2Dlace%2Dand%2Dbobbles%2Depattern%2Ehtml
http://www.shareasale.com/r.cfm?u=902257&b=146498&m=19565&afftrack=&urllink=www%2Eleisurearts%2Ecom%2Fstitch%2Dsampler%2Dalso%2Dknown%2Das%2Dlace%2Dand%2Dbobbles%2Depattern%2Ehtml
http://www.shareasale.com/r.cfm?u=902257&b=146498&m=19565&afftrack=&urllink=www%2Eleisurearts%2Ecom%2Fstitch%2Dsampler%2Dalso%2Dknown%2Das%2Dlace%2Dand%2Dbobbles%2Depattern%2Ehtml
http://amzn.to/1KjXbCK
http://www.shareasale.com/r.cfm?u=902257&b=146498&m=19565&afftrack=&urllink=www%2Eleisurearts%2Ecom%2Fstitch%2Dsampler%2Dalso%2Dknown%2Das%2Dlace%2Dand%2Dbobbles%2Depattern%2Ehtml
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/05/Sophies-Universe-Part-20.jpg
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Om du vill börja på något annat varv så är mitt förslag att du "fuskar" på det första varvet du väljer så att det passar 

med det sista varvet på Sophie. När du ”fått” det första varvet att passa så kommer fortsättningen att lösa sig. 

Betty's Beautiful Border (BBB) 

©Betty Beyers 2014. Alla rättigheter förbehållna. Instruktion för BBB ©Dedri Uys 2014. 

Hjälpmedel 

• Lägg till din Sophie på Ravelry   

• Sophie’s Universe CAL 2015 Information 

Material 

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

Jag har skrivit ned uppskattade längder av garn som du behöver för att virka Betty's Beautiful Border. Dessa 

uppskattningar fungerar bara om du använder BBB (jag kallar den så då det är jobbigt att skriva ut Betty's Beautiful 

Border...) direkt efter Varv 113. Om du har utökat din Sophie innan du lägger till kanten så kommer du att få gå på 

känsla och gissa hur mycket garn du behöver. 

Jag har inte inkluderat en uppskattning för basvarvet. Du kan virka det i valfri färg men jag rekommenderar trots allt 

dig att använda samma färg som på Varv 112 på Sophie's Universe.   

För att kunna virka det första varvet på BBB så behöver du en multipel av 3 + 1 maskor på vardera sida (inte 

medräknat hörn2-lmb). Det sista varvet på Sophie's Universe har en multipel av 3 maskor (216). Du kan antingen 

lägga till ett varv med stolpar, som kommer att öka ditt maskantal med 4 maskor per sida, eller du kan helt hoppa 

över Varv 1 och 2 på kanten (de är hur som helst bara varv med stolpar) och börja med Varv 3. 

Betty's Beautiful Border 

(Lägg till 6, 9, och 10 meter per varv om du lägger till ytterligare rutor) 

  Small Medium Large 

Varv 1 Light Purple 52 Violet 70 Moonstone 80 

Varv 2 Light Turquoise 53 Light Blue 71 Moonstone 82 

Varv 3 Light Green 35 Olive 45 Lemon Quartz 50 

Varv 4 Canary 88 Canary 115 Corrundum Ruby 130 

Varv 5 Light Turquoise 40 Light Blue 58 Moonstone 63 

Varv 6 Turquoise 55 Dark Turquoise 75 Deep Amathyst 86 

Varv 7 Light Turquoise 60 Light Blue 81 Moonstone 92 

Varv 8 Light Green 58 Olive 78 Canada Jade 88 

Totalt antal m per ruta 441   593   671 

 

När du har bestämt vilket tillvägagångssätt du ska ta så gå över till instruktionen för Betty's Beautiful Border, som du 

hittar 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.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
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/crochet-bettys-beautiful-border-photo-tutorial/
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Nästa vecka kommer jag att gå igenom den valfria delen med ytliga maskor och allt annat som fortfarande kan 

behöva chatta om.  Jag hoppas att vi ses här för avskedsfesten! 

Kom ihåg att prenumerera på mitt Veckobrev om du vill hålla dig uppdaterad. Du kan också gilla min Facebook sida 

eller följa mig på Bloglovin, Google+, Pinterest, Twitter, eller Instagram. 

Trevlig virkning! 

 

 

http://www.facebook.com/lookatwhatimade/
http://www.bloglovin.com/lookatwhatimade
https://plus.google.com/u/0/b/111461394966808442345/111461394966808442345/posts
http://www.pinterest.com/dedri/
https://twitter.com/dedristrydom
http://instagram.com/barbertondaisy

