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Översatt av Åza, Agnetha och Annie 

English Part 3 Available HERE. 

Välkommen till Del 3 av Charlotte, min nya stora virkade ruta. I slutet av den här delen kommer du att ha 

en ljuvlig STOR ruta som du kan använda precis som du vill. Ja, jag kommer att låta rutan växa senare, och 

jag jobbar redan på det, men just nu är detta allt!  

 

 

I dag kommer vi att lägga till en bård till den lilla centrala rutan från  Del 1  och trianglarna från  Del 2.   

Till fotona för fotoundervisningen nedan har jag använt Scheepjes Sunkissed I färgerna 04, 06, and 16.  Var 

snäll att notera att fotona endast är till för att visa hur du ska göra varven, och visar inte färgerna som jag 

har uppgett i det skrivna mönstret.  

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/charlotte-large-crochet-square-part-3/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/charlotte-large-crochet-square-part-1/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlotte-large-crochet-square-part-2/


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 

• Lmb – luftmaskbåge 

• Lm – luftmaska 

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

• Hst - halvstolpe 

• Sm - smygmaska 

• M – maska/maskor 

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

Specialmaskor 
 

• 2st tills  – Omslag, stoppa in virknålen i maskan du ska virka i. Omslag och dra igenom maskan. 

Omslag och dra igenom två omslag. Omslag och stoppa in virknålen i nästa maska. Omslag och dra 

igenom maskan. Omslag och dra igenom två omslag. Omslag och dra igenom alla tre 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.)  

Charlotte Del 3:  Bård 

Varv 29 (Färg C/MC2) 

Med RS mot dig, börja med en stående fm i något 2lm-hörn. (2 lm, fm) i samma utrymme. Detta är ditt 
första hörn. 

*Fm i första 3 m. Fm mellan bubbelmaska och toppen av varv 27 på triangeln. Gör 3 fm i sidan av vart och 
ett av de nästa 8 varven. Gör 2 hst i sidan av klustermaskan. Hst i maskan som även innehåller sista "benet" 
av klustermaskan. Gör 2 hst i nästa 2-lm från varv 18.  

Gör 2 hst i sidan av nästa kluster. Gör 3 fm i sidan av vart och ett av nästa 8 varv. Hoppa över sm. Fm i sista 
3 m. (fm, 2 lm, fm) i nästa 2m-hörn.* Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, hoppa över sista hörnet i 
sista upprepningen.  Slut varvet med sm i första fm. Klipp av garnet och fäst ändarna.  

Maskantal per sida: 64 m per sida {57 fm och 7 hst -inte inkluderat  2-lmhörnen} 

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/


 

 

 

Varv 30 (Färg B/MC1) 

Börja med en stående st i något 2-lmhörn. (st, 2 lm, 2 st) i samma utrymme.  Detta är ditt första hörn.  *St i 
64 m. (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa 2-lmhörn.* Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, hoppa över sista 2-
lmhörnet i sista upprepningen. Slut varvet med sm i första st. Klipp av garnet och fäst ändarna.  

Maskantal:  272 st och  4 2-lmhörn {68 st per sida} 

Nu ska din ruta mäta 32 cm. 

 



Varv 31 (Färg A/CC) 

Börja med en stående hst i något 2-lmhörn. (2 lm, hst) i samma utrymme. Detta är ditt första hörn. *RBst i 
nästa 68 m. (Hst, 2 lm, hst) i nästa 2-lmhörn.* Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, hoppa över sista 
hörnet i sista upprepningen. Slut varvet med sm i första hst.  

Maskantal:  280 m och 4 2-lmhörn  {68 st och 2 hst per sida} 

 

 
 

Varv 32 (Färg A/CC) 

Sm i nästa 2-lmhörn. 3 lm (räknas som första st). (st, 2 lm, 2 st) i samma utrymme. Detta är ditt första hörn. 

* Hoppa över den första (gömda) m. St i nästa 2 m. (3 lm, hoppa över nästa 2 m och gör sm i nästa m. 8 lm 
och sm i samma m, så att du formar en 8lm-ögla. 3 lm och hoppa över nästa 2 m. St i nästa 5 m) 6 gånger.  
Varje upprepning ska göras över 10 m.  

3 lm, hoppa över nästa 2 m och gör sm i nästa m. 8 lm och sm i samma m, så att du formar en 8lm-ögla. 3 
lm och hoppa över nästa 2 m. St i sista 2 m. (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa 2-lmhörn.* Upprepa från * till * 
ytterligare 3 gånger, hoppa över sista hörnet i sista upprepningen. Slut varvet med sm i översta m i initiala 
3-lm. 

Maskantal per sida:  38 st, 7 8lm-öglor, och 14 3-lmb per sida – inte inkluderat 2-lmhörnen 



 

Varv 33 (Färg A/CC) 

Sm i nästa m och i 2-lmhörnet. 3 lm (räknas som första st). (St, 2 lm, 2 st) i samma utrymme. Detta är ditt 
första hörn. 

*St i första 4 m. (5 lm, hoppa över de två 3-lmb och 8lm-öglan, gör st i nästa 5 st) 6 gånger. 5 lm, hoppa 
över de två 3-lmb och 8lm-öglan, st i nästa 4 st. ( 2 st, 2 lm, 2 st) i nästa 2-lmhörn.* Upprepa från * till * 
ytterligare 3 gånger, hoppa över sista hörnet i sista upprepningen. Slut varvet med sm i initiala 3-lm.  

Maskantal per sida:  42 st och 7 5-lmb – inte inkluderat  2-lmhörnen 

 



Varv 34 (Färg A/CC) 

Sm i nästa maska och i 2-lmhörnet. 3 lm (räknas som första st). (St, 2 lm, 2 st) i samma utrymme. Detta är 
ditt första hörn. 

*St i första m. ( 3 lm, hoppa över nästa 2 m och sm i nästa m. 8 lm och sm i samma m så att du bildar en 
8lm-ögla. 3 lm, hoppa över nästa 2 m (foto 1). St i nästa 5-lmb. 2st tills i samma 5-lmb (foto 2). Fånga upp 
8lm-öglan från varv 32 genom att göra en st i 8lm-öglan och i 5-lmb (foto 3). 2st tills i samma 5-lmb. St i 
samma 5-lmb (foto 4).) 7 gånger.  

3 lm, hoppa över nästa 2 m och sm i nästa m. 8 lm, och sm i samma m så att du bildar en 8lm-ögla. 3 lm, 
hoppa över nästa 2 m. St i sista m. (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa 2-lmhörn.* Upprepa från * till * ytterligare 3 
gånger, hoppa över sista hörnet i sista upprepningen.  Slut varvet med sm i initiala 3-lm.  

Maskantal per sida:  41 st, 8 8lm-öglor och 16 3-lmb – inte inkluderat  2-lmhörnen 

 

Varv 35 (Färg A/CC) 

Sm i nästa maska och i 2-lmhörnet. 3 lm  (räknas som första st). (St, 2 lm, 2 st) i samma utrymme. Detta är 
ditt första hörn. 

*St i första 3 m. (5 lm, hoppa över de två 3-lmb och 8lm-öglan, st i nästa 5 st) 7 gånger. 5 lm, hoppa över de 
två 3-lmb och 8lm-öglan, st i nästa 3 st. ( 2 st, 2 lm, 2 st) i nästa 2-lmhörn.* Upprepa från * till * ytterligare 3 
gånger, hoppa över sista hörnet i sista upprepningen. Slut varvet med sm i initiala 3-lm.  

Maskantal per sida:  45 st och 8 5-lmb per sida  inte inkluderat  2-lmhörnen  

 



Varv 36 (Färg A/CC) 

Sm i nästa maska och i 2-lmhörnet. (1 lm, fm, 2 lm, fm) i samma  2-lmhörn. Detta är ditt första hörn. 

* Hoppa över första (gömda) m. Fm i nästa 4 m. (Gör 2 fm i nästa 5-lmb. Fånga upp 8lm-öglan från varv 34 
genom att göra en fm i 8lm-öglan och 5-lmb. Gör 2 fm i samma 5-lmb. Fm i nästa 5 st) 7 gånger. Gör 2 fm i 
sista 5-lmb. Fånga upp 8lm-öglan från varv 34 genom att göra en fm i 8lm-öglan och 5-lmb. Gör 2 fm i 
samma 5-lmb. Fm i sista 5 m. (fm, 2lm, fm) i nästa 2-lmhörn.* Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, 
hoppa över sista hörnet i sista upprepningen. Slut varvet med sm i första fm. Klipp av garnet och fäst 
ändarna.  

Maskantal:  344 fm och 4  2-lmhörn {86 fm per sida} 

Din ruta ska nu vara 42 cm. MEN! Det är värt att notera att majoriteten av de som virkat denna ruta för  67 
Blankets projektet har fått en större ruta. 

 

Och det var allt för nu! Jag hoppas att du uppskattar att virka dina Charlottes, och jag skulle älska om du 

delar bilder på dina färdiga rutor med mig.  Du kan använda #simplycharlotte på alla sociala media som är 

listade nedan. 

Tack så mycket för din fortsatta uppmuntran och entusiasm. Det gör min dag! 

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! 

 

 

 

https://www.facebook.com/67blankets
https://www.facebook.com/67blankets
http://eepurl.com/qzYBP
http://www.facebook.com/lookatwhatimade/
https://www.bloglovin.com/blogs/look-at-what-i-made-4847555
https://plus.google.com/u/0/b/111461394966808442345/111461394966808442345/posts
http://www.pinterest.com/dedri/
https://twitter.com/dedristrydom
http://instagram.com/barbertondaisy


 


