Sophie’s Universe: Början till slutet

Översatt till svenska av: Emma Vingqvist, Agnetha Magnusson, Åza Karlsson och Ulrika
Larsson.
Som alla goda ting, så kommer de till slut att upphöra! Hursomhelst, fastän detta är slutet på
Sophie’s Universe, så är det bara början på din resa; en resa att lära sig, en resa av helande,
en resa av vänskap, eller en resa för att upptäcka.
“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

Vi ska lite snabbt prata om Ytliga maskor, så att ni som är otåliga ska få komma igång. Sen
kommer vi att pladdra på om Sophie lite till (därför att det finns människor att tacka och
tårar att fälla – i alla fall för mig).

Del 21: Ytliga maskor
Hjälpmedel
•
•
•

Lägg till din Sophie på Ravelry
Sophie’s Universe CAL 2015 Information
Det finns en Print-friendly knapp längst ned (till höger) i detta inlägg så du
kan skriva ut/spara denna instruktion. Vet du inte hur? Se detta INLÄGG.

Fejkade Reliefmaskor bakifrån
I Delarna 13 och 15 så gav jag er möjligheten att virka Varv 91 och 98 med
Reliefmaskor bakifrån istället för att använda vanliga maskor.
Så här ser “Fjärilsbandet” ut utan Reliefmaskor bakifrån:

Så här ser det ut med Reliefmaskor bakifrån:

Om du valde att inte göra dessa varv som Reliefmaskor bakifrån och du nu ångrar att
du inte gjorde det så ger jag dig nu en chans att “korrigera” detta (utan att behöva
riva upp allt tillbaka till Del 13). Denna “andra chans” kallas Ytliga Smygmaskor.

Jag har använt Light Pink så du tydligare ska kunna se effekten, men om jag skulle ha
gjort detta på rätt sätt så skulle jag ha virkat det i samma färger som jag använde på
Varv 90 och 91. Det är dock mitt tycke och smak och du kan självklart använda vilka
färger som du vill ha och gillar!
Om du aldrig virkat Ytliga Smygmaskor så hittar du en instruktion HÄR.

Om du tänker virka ytliga smygmaskor för att markera Fjärilsbandet så
rekommenderar jag att du använder 2 trådar med garn samtid igt, istället för att
enbart använda en. Detta kommer att få dina maskor att “poppa ut”.

Ytliga Smygmaskor: 1 tråd med garn
Fastän maskorna blir synliga så kommer de inte att dra blickarna till sig. De kommer
bara att smälta in i bakgrunden (om du inte använder en annan färg, som jag har
gjort här).

Ytliga Smygmaskor: 2 trådar med garn
Fastän jag har använt samma storlek på virknål som ovan så är maskorna “fylligare”
och syns betydligt mer. Att på detta sätt använda två trådar gör maskorna mer
framträdande fastän du använder samma färg.

Nedan ser du skillnaden mellan att använda 1 tråd och 2 tråda r.

Ytliga Smygmaskor: Jämförelse mellan 1 tråd och 2 trådar

Frivilliga Blommor
I Del 13 skriver jag att de Frivilliga Blommorna skulle sparas till ett senare tillfälle.
Detta senare är nu :)
Jag vet att det varit en hel del diskussioner om de Frivilliga Blommorna men jag gillar
dem. Det främsta skälet till att jag lämnade dem tills nu när filten är klar är för att jag
ville se min filt helt klar innan jag bestämde mig för vilka färger jag skulle använda.
Jag bestämde mig för att virka dem i samma färg som den första gruppen av Frivilliga
Blommor (i Del 4).
Så här ser Sophie ut utan och med de Frivilliga Blommorna:

Och här ser du alla 3 delarna av de Ytliga maskorna.

Planen från början var att göra ytterligare en del med ytliga smygmaskor runt
topparna på de 4 blombladen som skapats av långsidorna, men Mr. Lookatwhatimade
var helt säker att det inte behövdes. Han hade rätt. Han har oftast rätt. Jag
tillbringade förra veckan med “kaos i hjärnan” då jag funderade på om jag skulle
inkludera det eller inte. Jag bestämde mig för att följa hans goda omdöme och inte
inkludera det.
Så nu är vi officiellt (och icke officiellt) klara med Sophie’s Universe.
Jag skulle gärna vilja att du avslutade Sophie med en “SMÄLL!” genom att dela en
selfie med din Sophie, och då använda dig av hashtaggen #Selphie. Om du har använt
garn från Scheepjeswol till din Sophie så kan du även använda hashtaggen
#sophiesuniverseselfie.
Jag visar dig min om du visar mig din…

Hej då söndagar med Sophie!
*Gnider händerna och sätter sig ner med en kopp*
Denna del har varit så svår att skriva. Översättarna kommer faktiskt att få detta inlägg
först efter det har blivit publicerat. Varenda gång som jag satte mig ned för att skriva
det så slutade det med att jag bara stirrade på skärmen.
Det är så mycket som jag skulle vilja säga…alldeles för många saker…onödiga saker…
Så jag ska försöka att hålla det halvkort.
Sophie’s Universe har varit en fantastisk resa för mig. Jag trodde aldrig att så många
människor skulle reagera på ett sådant positivt sätt till detta, och så osjälviskt ge av
sin tid och expertis!
Denna crochet-along har välsignat mig på så många olika sätt. Jag har fått fantastiska
vänner; människor som jag hoppas ska vara i mitt liv i många år framöver! Jag har fått
se världen genom era foton, som är kreativa, personliga och vackra ! Speciellt genom
bilderna från Sydafrika, så kände jag mig närmare “hemma” än vad jag gjort under
många år.
Ni har varit osjälviska och ärliga när ni delat era glädjeämnen och er sorg och ni har
varit fullständigt fantastiska i er beslutsamhet att lära och er vilja att hjälpa och
uppmuntra andra. Det som har förvånat mig mest är hur många av oss som har blivit
hjälpta av detta projekt genom en mörk period. Era historier har välsignat och
inspirerat!

Jag skulle vilja att du fortsätter att inspirera andra, så om du har en upplyftande eller
inspirerande historia om din resa med Sophie, och vill dela med dig av den, så dela
den gärna genom att använda # alongcamesophie . Om du har en upplyftande eller
inspirerande historia om något annat projekt, så dela den gärna genom att
använda # alongcamecrochet .

Denna hög av godhet representerar över 1000 timmars arbete (förutom arbetet av
testare, översättare, och Esther från It’s All in a Nutshell, som har gjort helt underbara
videos som verkar vara filmade som om hon satt bredvid mig!).
Jag är otroligt stolt över att ha färdigställt 3 Sophie’s (4 om man räknar med
prototypen) och tacksamheten är oändlig till Jenny och Kay för att de hjälpte mig när
timmarna på dagarna inte har räckt till.
Jag är också så enormt stolt över var och en av er som har färdigställt er egen!
Jag hoppas innerligt att du har tyckt om denna resa (tripp, utmaning, mönster – eller
vad du nu vill kalla det). Jag hoppas att du kommer att kunna ha användning av det
du lärt dig när du virkar andra mönster, och att du kommer att fortsätta att
uppmuntra och inspirera andra med din kärlek till virkningen!

Fortsätt att fortsätta, mina vackra vänner, och visa världen att virk ning helar!

Vilka hjälpte mig för att göra denna CAL möjlig?
Denna del är superviktig. Utan dessa människor skulle inte denna CAL ha blivit vad
den blev i slutändan. Alla tackar mig för denna CAL men dessa människor har offrat
så mycket av sin tid (och av sig själva) för att få detta att hända. Jag kan inte med ord
beskriva hur tacksam jag är för deras hjälp!
•

•

•

•
•
•
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•
•

Testare, Översättare och Korrekturläsare
o Kimberly Slifer
o Claire Martin
o Dianne Baan
o Maja Heidingsfelder
o Lynda Hernandez
o Sandra Larvin
o Tina Poulsen
o Natalie V. Alimpieva
o Susan Wilkes-Baker
o Venetia Smith
Administratörer (Facebook)
o Kimberly Slifer
o Betty Byers
o Claire Martin
o Carolyn Robinson King
o Susan Cutler Cutrer
Moderatorer (Ravelry)
o Berniece
o Elfriede
o Kanjigurl (Inofficiell Ravelrygrupp)
Videos – Esther Dijkstra från It’s All in a Nutshell
Co-host – Kimberly Slifer
Designers
o Betty Byers – Betty’s Beautiful Border
o Chris Simon – Lace Petals Square (Inspiration till Sophie)
o Penny Davis – Dedri’s Rose Garden
Hjälpande änglar
o Jenny Lowman
o Kay Crone
Garnpaket – Deramores och Wool Warehouse har haft vänligheten att
sätta ihop färgpaket till denna CAL (du hittar dem HÄR).
Medverkande – Det viktigaste är att tacka var och en av er som virkat
Sophie, och som hjälpt andra med deras frågor och funderingar. Ni har
varit en så enastående, omhändertagande och uppmuntrande grupp! Ni
ska alla känna er enormt stolta över er själva. Både därför att ni virkat er
egen filt och för att ni hjälpt andra att kunna virka sin filt!

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.
Virka med glädje!

