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 Jag vet att många av er har väntat ivrigt på mönstret till min nya stora virkade ruta, och jag är väldigt ivrig 

över att nu ge er Del 1 av 3. I den här delen kommer jag att visa hur man gör den centrala rutan. Nästa 

vecka kommer jag att visa er hur man gör trianglarna som gör att rutan växer. Veckan efter det kommer jag 

att visa er hur man gör bården. Du kan se foton av den färdiga Charlotte-rutan HÄR. 

Jag har bestämt mig för att kalla den här virkade rutan för Charlotte, eftersom jag aldrig fick något svar från 

Counting Crows om att få använda “Anna Begins” som namn. Jag ville  verkligen, verkligen använda “Anna 

Begins” (av så många orsaker), men Charlotte var mitt andrahandsval, och jag tycker att det passar känslan 

i den här rutan. 

 
 

 

Den här rutan är designad speciellt för  67 Blankets for Mandela Day.   Den centrala blomman är från ett av 
John P Kellys mönster, ”Mandala in Bloom”. Jag vill tacka John som har låtit mig använda en mindre version 
av hans underbara blomma. Du kan läsa mer om Mandala in Bloom, och mattan jag gjorde av den, HÄR. Du 
kan köpa mönstret till Mandala in Bloom HÄR. 

 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/charlotte-large-crochet-square-part-1/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/a-new-large-square-in-a-brand-new-yarn/
https://www.facebook.com/67blankets
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/another-blooming-mandala-rug/
http://heishooked.blogspot.co.uk/2014/06/mandala-in-bloom.html


Charlotte Stor Virkad Ruta Del 1 

Material 

• Virknål 4 mm  Clover Amour crochet hook  (US 6/G, UK 8) 

• Scheepjes Softfun Aquarel (Double knit/Light Worsted Weight/#3) finns på Deramores och Wool 
Warehouse. 

o Färg A /CC- Cloudescape (804) – 162 meter 
o Färg B/MC1- Riverscape (802) – 62 meter 
o Färg C/MC2 - Cityscape (806) – 112 meter 
 

Meterantal är för den färdiga rutan, inte bara för denna del. 

Förkortningar 

• Lm – Luftmaska/or 

• RB - Reliefmaska bakifrån (virknålen stoppas in runt den markerade maskan bakifrån, gör 
färdigt maskan som vanligt.) (Exempel: RBst – Reliefstolpe bakifrån, ö.anm.) 

• St - stolpe 

• 2st tills – 2 stolpar tillsammans  (se specialmaskor) 

• 3-dst- trippelstolpe 

• RF - Reliefmaska framifrån (virknålen stoppas in runt den markerade maskan framifrån, gör 
färdigt maskan som vanligt.) (Exempel: RFst – Reliefstolpe framifrån, ö.anm. ) 

• Hst - halvstolpe 

• RS - rätsidan 

• Fm – fastmaska 

• Dst - dubbelstolpe 

• Sm - smygmaska 

• M – maska/maskor 

• AS - avigsidan 

• () och * – Upprepa instruktioner mellan parenteser och/eller asterisker så många gånger som 
specificeras  

• lmb – luftmaskbåge  

Specialmaskor 

• 2st tills  – Omslag, stoppa in virknålen i maskan du ska virka i. Omslag och dra igenom maskan. Omslag 
och dra igenom 2 omslag. Omslag och stoppa in virknålen i nästa maska. Omslag och dra igenom 
maskan. Omslag och dra igenom 2 omslag. Omslag och dra igenom alla 3 omslag på nålen.  

 

• Stående m – Stående m är exakt samma som vanliga m, men de är gjorda "i luften", utan att sitta fast i 
förra m. Börja med en löpknut på virknålen, och gör sen maskan precis som vanligt.   Här finns det 
tutorials för  standing double crochet (stående st, ö.anm.) och standing single crochet (stående fm, 
ö.anm.)  

 

http://amzn.to/21THWGE
http://tidd.ly/49f6f27a
http://www.woolwarehouse.co.uk/yarn/scheepjes-softfun-aquarel-all-colours
http://www.woolwarehouse.co.uk/yarn/scheepjes-softfun-aquarel-all-colours
http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/


 Mått 

 Din ruta bör vara 15 cm efter varv 13. 

Storlek 

Charlotte kommer att vara 42 cm när den är klar. I slutet av Del 1 borde du ha en ruta som är 21 cm. Notera 
att virkfasthet och val av garn hos testvirkarna gjorde att storleken varierade dramatiskt! 

Noteringar 

Mittblomman på den här rutan är texturerad och lyfter lite från ytan. När du bara har gjort blomman, 
kommer den att skåla sig ordentligt (på grund av alla reliefstolpar framifrån), men när rutan växer kommer 
detta att bli mindre tydligt. Vid användning så kommer blomman att plattas ut ännu mer, men kommer 
alltid att vara lite högre än ytan på rutan. 

På fotona i denna fotoundervisning har jag använt Scheepjes Stonewashed XL och en 5,5 mm virknål. 

 



Instruktioner 

Varv 1 (Färg A/CC) 

Gör en magisk ring, och i den: 5 lm (räknas som dst + lm). (dst, lm) 11 gånger. Slut varvet med sm i den 4:e 
lm i initiala 5-lmkedjan. 

Maskantal:  12 dst och 12 1-lmb 

Varv 2 (Färg A/CC) 

Sm till nästa 1-lmb. (lm, fm) i samma 1-lmb. (4 lm, fm i nästa 1-lmb) 11 gånger. 4 lm. Slut varvet med sm i 
initiala fm. Klipp av garnet och fäst ändarna. 

Maskantal:  12 fm och 12 4-lmb 

 

 

Varv 3 (Färg B/MC1) 

Börja med en stående st i någon 4-lmb. Gör ytterligare 2 st i samma 4-lmb. (2 lm, 3 st i nästa 4-lmb) 11 
gånger. 2 lm. Slut varvet med sm i stående  st. 

Maskantal:  36 st och 12 2-lmb 

 



Varv 4 (Färg B/MC1) 

2 lm (räknas inte som en m).  Gör 2 RFst runt samma st (första) från varv 3. Gör 2 RFst runt var och en av de 
två nästa st. 1 lm. (Gör 2 RFst runt var och en av de 3 nästa st. 1 lm) 11 gånger.  Slut varvet med sm i initiala 
RFst. Klipp av garnet och fäst ändarna.    

Maskantal:  72 RFst och 12 1-lmb 

 

 

Varv 5 (Färg A/CC) 

Börja med en stående st i någon av 2-lmb från varv 3, virka ÖVER 1-lmb från varv 4. {indikerad med en pil i 
Foto 1 och illustrerat i Foto 2} Du hittar 2-lmb mellan blombladen. St i samma 2-lmb. (4 lm. Gör 2 st i nästa 
2-lmb från varv 3, virka ÖVER 1-lmb från varv 4) 11 gånger. 4 lm. Slut varvet med sm i stående st. Klipp av 
garnet och fäst ändarna. 

Maskantal:  24 st och 12 4-lmb 

 



Varv 6 (Färg B/MC1) 

Virka framför 4-lmb från varv 5 när du gör detta varv. Du kommer att behöva gräva lite för att hitta den 
första RFst i varje 6-RFst-"grupp".  

Tips: Virka 12 omgångar med 6 m för att vara säker på att du inte råkar missa några maskor. Du ska göra 6 
m i varje blomblad. 

Börja med en stående RFst runt den första RFst på någon 6-RFst-grupp från varv 4. Gör en  RFst runt 
resterande 71 m. Slut varvet med sm i initiala RFst.  

Maskantal:  72 RFst 

Din blomma kommer att vara vågig just nu, oroa dig inte för det. 

 

 

Varv 7 (Färg B/MC1) 

2 lm (räknas inte som en m). (RFst 2tills i de första två RFst på blombladet. RFst i nästa två m. RFst 2tills i de 
två sista m på blombladet. 3 lm) 12 gånger. Slut varvet med sm i initiala RFst 2tills. Klipp av garnet och fäst 
ändarna. 

Maskantal:  48 RFst och 12 3-lmb 

 



Varv 8 (Färg A/CC) 

På det här varvet ska du virka mellan de 2 st som utgör varje 2-stgr på varv 5. Du ska virka ÖVER 3-lmb från 
varv 7 och m från varv 6 (mellan blombladen). Du kommer att få hålla garnet ordentligt sträckt för att få 
dina stolpar "tajta". 

Gör en stående st mellan någon av de 2 st från varv 5, kom ihåg att virka ÖVER varv 6 och 7. Gör ännu en st 
mellan samma 2 st {Foto 1 och 2}. (4 lm. Gör 2 st mellan nästa 2 st från varv 5, kom ihåg att virka ÖVER varv 
6 och 7) 11 gånger. 4 lm. Slut varvet med sm i första st. Klipp av garnet och fäst ändarna. 

Maskantal:  24 st och 12 4-lmb 

 

Varv 9 (Färg B/MC1) 

Börja med en stående RFst 2tills runt de första 2 m på någon av blombladen på varv 7 (med andra ord, runt 
RFst 2tills och den första RFst). RFst 2tills  runt de två sista st på blombladet. 4 lm.  (RFst 2tills  två gånger i 
nästa blomblad från varv 7. 4 lm) 11 gånger. Slut varvet med sm i den första RFst 2tills. Klipp av garnet och 
fäst ändarna. 

Maskantal:  24 RFst och 12 4-lmb 

 



Varv 10 (Färg A/CC) 

Börja med en stående st mellan någon av de 2 st från varv 8, virka ÖVER 4-lmb från varv 9. Gör 4 st i samma 
utrymme. (2 lm och gör 5 st mellan nästa 2 st från varv 8) 11 gånger. 2 lm. Slut varvet med sm i första st. 
Klipp av garnet och fäst ändarna. 

Maskantal:  60 st och 12 2-lmb 

 

Varv 11 (Färg B/MC1) 

Börja med en RFst 2tills runt de återstående 2 m från varv 9 på något blomblad.  (6 lm och RFst 2tills runt 
nästa 2 m från varv 9 på nästa blomblad) 11 gånger. 6 lm. Slut varvet med sm i första RFst 2tills. Klipp av 
garnet och fäst ändarna. 

Maskantal: 12 RFst 2tills och 12 6-lmb 

I slutet av det här varvet kommer din blomma att kupa sig mycket (läs Noteringar i början av mönstret). 
Den kommer att minska, men inte försvinna helt. Den färdiga blomman kommer att höja sig något över 
ytan på rutan. 

 

Varv 12 (Färg A/CC) 

På det här varvet ska du virka FRAMFÖR 6-lmb från varv 11. 

Börja med en stående hst i första st på någon av 5-stgr från varv 10. Hst i samma m. Fm i nästa tre m. Gör 2 
hst i nästa m, som är den sista st i 5-stgr {Foto 1}.  RF3-dst  i st från varv 8 till vänster om blombladet (till 
höger om du är vänsterhänt) – se Foton 2 och 3. RF3-dst i st från varv 8 till höger om samma blomblad (till 



vänster om du är vänsterhänt) – se Foton 4 och 5. Du ändrar alltså riktning och virkar bakåt, och du 
kommer att behöva vika/vända ditt arbete för att lättare komma åt den maskan.  

*Gör 2 hst i första st i nästa 5-stgr från varv 10. Fm i nästa 3 m. Gör 2 hst i nästa m. RF3-dst i st från varv 8 
till vänster om nästa blomblad (till höger om du är vänsterhänt). RF3-dst i st från varv 8 till höger om 
samma blomblad (till vänster om du är vänsterhänt).* Upprepa från * till * 10 gånger till. Slut varvet med 
sm i första hst. 

Maskantal:  108 m {36 fm, 48 hst, och 24 RF3-dst} 

 

Varv 13 (Färg A/CC) 

1 lm och fm i samma m som sm med vilken du avslutade förra varvet, dvs hst efter 2 RF3-dst. Fm i nästa 2 
m. (2 fm i nästa m, som är den mittersta av de tre fm från förra varvet.  Markera den andra fm om du 
känner att du kommer att ha problem att hitta den i nästa varv.  Fm i nästa 8 m) 11 gånger.  2 fm i nästa m. 
Fm i de sista 5 m. Slut varvet med sm i första fm. 

Maskantal:  120 fm 

 



Varv 14 (Färg A/CC) 

1 lm och fm i samma m som sm med vilken du avslutade förra varvet. Fm i nästa 4 m. Du ska nu ha 5 fm. 

*Hst i nästa m. St i nästa 2 m. Dst i nästa 2 m. 4 lm, hoppa över nästa 4 m och sm i nästa m som är den 
andra (markerade) fm i ökningen från förra varvet. 13 lm, sm i samma m för att bilda en lmb-ögla. 4 lm, 
hoppa över 4 m.  Dst i nästa 2 m. St i nästa 2 m. Hst i nästa m. Fm i nästa 11 m.  Den första och sista fm ska 
vara i den andra (markerade) fm i ökningen från förra varvet.*   

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, lämna de sista 5 fm på sista upprepningen ovirkade (eftersom du 
redan virkat dem i början av det här varvet). Slut varvet med sm i första fm. Klipp av garnet och fäst 
ändarna.  

Titta på ditt alster innan du fortsätter. Blommorna som är skapade av 4-lmb och 13-lmb är dina hörn. Varje 
sådan blomma ska vara mellan två blomblad. Om de inte är det, måste du kontrollera dina maskor för att 
hitta felet. 

Maskantal:  84 m {44 fm, 8 hst, 16 st, 16 dst, 8 4-lmb och 4 13-lmb} 

 

Varv 15 (Färg A/CC) 

Börja med en stående hst i någon 13-lmb. Försök att 
göra denna m nära mitten på lmb. I samma 13-lmb: (3 
fm, 2 lm, 3 fm, hst).  Det här är ditt första hörn. Flytta 
dessa m så att de hamnar i mitten på 13-lmb. Du kan 
justera dem senare om det ser lite snett ut nu. 

*3 lm. Fm i nästa 21 m. 3 lm.  I nästa 13-lmb: (hst, 3 
fm, 2 lm, 3 fm, hst).* Upprepa från * till * ytterligare 3 
gånger, hoppa över det sista hörnet vid sista 
upprepningen.  Slut varvet med sm i första hst. Klipp 
av garnet och fäst ändarna. 

Maskantal:    

• Totalt: 116 m {8 hst, 108 fm, 8 3-lmb och 4 2-
lmbhörn} 

• Per Side:  29 m {2 hst, 27 fm och 2 3-lmb} 



Varv 16 (Färg B/MC1) 

Börja med en stående fm i någon 2-lmbhörn (2 lm, fm) i samma utrymme.  Det här är ditt första hörn.  *Fm 
i nästa 4 m. Gör 3 fm i nästa 3-lmb. Fm i nästa 21m. Gör 3 fm i nästa 3-lmb. Fm i sista 4 m. Hoppa inte av 
misstag över hst direkt efter 3-lmb.  I nästa 2-lmbhörn: (fm, 2 lm, fm).* Upprepa från * till * ytterligare 3 
gånger, hoppa över det sista hörnet vid sista upprepningen. Slut varvet med sm i första fm.   

Maskantal:  148 fm och 4 2-lmb  {37 fm per sida} 

 

Varv 17 (Färg B/MC1) 

Sm i 2-lmbhörnet. 4 lm (räknas som hst och 2 lm) Hst i samma utrymme.  Det här är ditt första hörn.  

*Hoppa över första (gömda) m. Hst i nästa 36 m. (hst, 2 lm, hst) i nästa 2-lmbhörn. * Upprepa från * till * 
ytterligare 3 gånger, hoppa över det sista hörnet vid sista upprepningen.  Slut varvet med sm i andra lm på 
den initiala 4-lmb.  Klipp av garnet och fäst ändarna.  

Maskantal:  152 hst och 4 2-lmbhörn  {38 hst per sida} 

 



 Varv 18 (Färg A/CC) 

Börja med en stående hst i något 2-lmbhörn. (Hst, 2 lm, 2 hst) i samma utrymme.  Det här är ditt första 
hörn. 

*RBst i nästa 38 m.  (2 hst, 2 lm, 2 hst) i nästa 2-lmbhörn.* Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger , hoppa 
över det sista hörnet vid sista upprepningen. Slut varvet med sm i initiala hst. Klipp av garnet och fäst 
ändarna.  

Maskantal: 

• Total:  168 m 4 2-lmbhörn {16 hst och 152 RBst} 

• Per sida:  42 m per sida {4 hst och 38 RBst} 

 

Och det var det. En central ruta gjord! Kom ihåg att komma tillbaka nästa vecka om du vill fortsätta att få 

denna ruta att växa.  

Kom ihåg att prenumerera på mitt  Weekly Newsletter om du vill hålla dig uppdaterad. Du kan också gilla 

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

Glad virkning! 

 

http://eepurl.com/qzYBP
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

