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Den här filten är gjord av min goda vän Jenny och består av 12 Charlotterutor i 12 olika färger. Den har en
enkel bård av popcorn. Redan från första rutan så startade min fantasi. Jag fantiserar att jag sitter på den
under ett stort träd och läser en riktigt bra bok medan solskenet brokigt dansar över sidorna.
Jenny och jag har spenderat många glada timmar med att välja färger, diskuterat namn och glatt oss över
varje individuell ruta. Jag hoppas att detta projekt ger dig lika mycket glädje som det har gett oss.
Charlotterutan var specifikt designad för 67 Blankets for Mandela Day. Jag vill tacka min vän John Kelly som
låtit mig använda en mindre version av blomman som han designat till sitt Mandala in Bloom mönster.

Material
•
•

3.5 mm virknål (US 4/E, UK 9)
Scheepjes Stonewashed (Sport weight/#2)
o Kontrastfärg (CC)/ Färg A* – 2 nystan (220 meter) vardera av Rose Quartz (820), Yellow
Jasper (809), Lilac Quartz (818), Garnet (810), Deep Amethyst (811), Lemon Quartz (812),
Carnelian (823), Amazonite (813), Canada Jade (806), Blue Apatite (805), Coral (816), och
Green Agate (815)
o Huvudfärg 1 (MC1)/ Färg B* – 12 nystan (1500 meter) av Moon Stone (801)
o Huvudfärg 2 (MC2)/ Färg C* – 12 nystan (1450 meter) av Smokey Quartz (802)

*Rutan var i original designad för färgkoderna Färg A, Färg B och Färg C. När du följer fotoundervisningarna
för de individuella rutorna, byter du ut Färg A mot CC, Färg B mot MC1 och Färg C mot MC2 så som skrivs
ovan.
Garnpaket till detta projekt finns att köpa från Wool Warehouse (erbjuder internationell leverans, och
innehåller skrivet mönster). Du kan även köpa Stonewashed från Scheepjes (NL).

Förkortningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lm – Luftmaska
RB - Reliefmaska bakifrån (virknålen stoppas in runt den markerade maskan bakifrån, gör färdigt
maskan som vanligt.) (Exempel: RBst – Reliefstolpe bakifrån, ö.anm.)
CC – Kontrastfärg
St – Stolpe
RF - Reliefmaska framifrån (virknålen stoppas in runt den markerade maskan framifrån, gör färdigt
maskan som vanligt.) (Exempel: RFst – Reliefstolpe framifrån, ö.anm. )
Hst – Halvstolpe
MC – Huvudfärg
Fm –Fast maska
Sm– Smygmaska
M– Maska/Maskor

Resten av Förkortningarna och Specialmaskorna hittas i de individuella delarna av rutorna (se
Charlotterutor nedan)

Skiljetecken
* En asterisk indikerar upprepningar i mönstret. Du ska upprepa alla instruktioner mellan asteriskerna, det
antal gånger som är specificerat. Detta är en mer krävande upprepning och består av flera olika
instruktioner.
Parenteser () indikerar upprepningar. Du ska upprepa instruktionerna mellan parenteserna det antal
gånger som specificeras. Detta är en enklare repetition. Parenteser används även för att indikera antal
maskor som ska virkas i samma maska/utrymme.

Dimension
I slutet av Varv 18 ska din ruta mäta 20 cm. Varje färdiga ruta ska mäta 42 cm.

Storlek
172 cm x 130 cm

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.
Om du ser att din blomma kupar sig mycket och att resten av rutan vägrar bli 'fyrkantig' efter Varv 18 så
gör du dina lmb för tajta, och du måste antingen släppa på virkfastheten när du virkar dem eller också
använda en större virknål endast för luftmaskorna.

Resurser
Lägg till detta mönster till din Ravelry Queue

Instruktioner
Charlotterutor
Du kommer att behöva göra 12 rutor, och använda olika Kontrastfärg (CC) för var och en ruta. Här nedan
hittar du länkarna till de 3 delarna av Charlotterutan (publicerade i början av året), och även till de två extra
varven som behöver virkas på varje ruta före ihopsättning. Kom ihåg att kontrollera färgerna (ovan) när du
gör dina rutor.
•

Varv 1 – 18: Charlotte Square Part 1 – 20 cm i slutet av Del 1 (kontroll av storlek)

•

Varv 19 – 28: Charlotte Square Part 2

•

Varv 29 – 36: Charlotte Square Part 3 – fäst inte i slutet av varv 36!

•

Varv 37 och 38: Extra Varv nedan

Del 1

Del 2

Varv 37 (CC)
Sm i nästa 2-lmhörn. 2 lm (räknas som hst). (Hst, 2 lm, 2 hst) i samma 2lm-hörn. Detta är ditt första hörn.
*Hoppa över första (gömda) maskan. Hst i nästa 85 m. (2 hst, 2 lm, 2 hst) i nästa 2-lmhörn*. Upprepa från *
till* 3 gånger till, hoppa över sista hörnet på sista repetitionen. Slut varvet med sm i initiala 2 lm. Klipp av
garnet och fäst änden.
Maskantal: 356 hst och 4 2lm-hörn {89 hst per sida}

Varv 38 (MC1)
Börja med att göra en stående fm i något 2-lmhörn. (2 lm, fm) i samma 2lm-hörn. Det här är ditt första
hörn.
*RBhst runt varje m. (fm, 2lm, fm) i nästa 2-lmhörn.* Upprepa från * till * 3 gånger till, hoppa över sista
hörnet på sista repetitionen. Slut varvet med sm i initiala fm. Klipp av garnet och fäst änden.
Maskantal: 8 fm, 356 RBhst, och 4 2lm-hörn {2 fm och 89 RBhst per sida}

Att bestämma din Layout
När du har gjort alla 12 rutor är det dags att sätta ihop dem. Jag kommer att visa hur vi valde vår layout,
men du väljer själv hur du vill flytta färgerna. Om du bestämmer dig för att flytta färgerna, försök att inte
lägga för många ljusa eller mörka färger bredvid varandra eftersom filten då kommer att se skev ut.

Att sätta ihop rutorna
Rutorna är ihopsatta med (Fm, 1 lm, hoppa över 1). Det ger en
platt söm på rätsidan av ditt arbete som ser ut som små stygn.
På avigsidan av arbetet är sömmen förhöjd (men inte så mycket
som om du hade gjort fm i varje m). Den här sömmen är något
elastisk, om du ser till att dina lm inte är för hårt virkade.
Rutorna är ihopsatta i ett rutnät. Du gör alla horisontella
sömmar först, sen de vertikala sömmarna. Om inget annat sägs,
ska du föra in nålen genom båda öglorna och båda lagren för
varje maska. För att det ska vara lättare att förstå så har jag
numrerat varje ruta från 1 till 12, och börjat i översta vänstra
hörnet och slutat i nedersta högra hörnet.
Placera Ruta 9 ovanpå Ruta 12 med rätsidorna mot varandra.
Med en löpknut (MC1) på virknålen så börjar du sätta ihop de

två rutorna genom att göra en stående fm i 2-lmhörnet. (1lm, hoppa över nästa maska, fm i nästa m) tills du
har en maska kvar innan nästa hörn. 1 lm, hoppa över sista m, och fm i 2-lmhörnet. 1 lm innan du sätter
ihop nästa 2 rutor.
Placera Ruta 8 ovanpå Ruta 11 med rätsidorna mot varandra. *Gör 1 fm i 2-lmhörnet, kom ihåg att virka
genom bägge lagren. (1 lm, hoppa över nästa m, fm i nästa m) tills du har en m maska kvar innan nästa
hörn. 1 lm, hoppa över sista maskan, fm i i 2-lmhörnet. 1 lm. *
Utan att fästa garnet, placera Ruta 7 ovanpå Ruta 10 med rätsidorna mot varandra och upprepa från * till *.
Klipp av garnet och fäst ändarna.

Du har nu gjort färdigt din första horisontella remsa. Upprepa hela processen, med Ruta 6 ovanpå Ruta 9,
Ruta 5 ovanpå Ruta 8, och Ruta 4 ovanpå Ruta 7. Sen upprepas det igen med de 3 sista rutorna.
Nu vänder du din filt 90 grader så att du kan fästa ihop rutorna vertikalt. Vik över raden med rutor 3, 6, 9,
12 på raden med rutorna 2, 5, 8, och 11.
Precis som när du satte ihop rutorna horisontellt så upprepar du instruktionerna mellan asteriskerna (*)
ovan för varje ruta, kom ihåg att göra 1 lm mellan varje ruta. Fäst garnet när du har satt ihop alla fyra rutor,
och upprepa processen med att sätta ihop rutorna 2, 5, 8, och 11 med rutorna 1, 4, 7, och 10.

Virka Bården
När du har satt ihop alla dina rutor med varandra så är du redo att göra bården. Popcornmaskorna (PC, ö.
anm.) i den här bården skapas via två varv. I varv 2 kommer du att göra stolpgrupper bestående av 5 st
(5stgr, ö. anm). I Varv 3 kommer du att förvandla dessa 5stgr till PC genom att använda reliefmaskor
framifrån.

Bård varv 1 (MC1)
När du gör första varvet av bården kommer 2-lmhörnen (längs kanten av filten) att räknas som en maska
och ska virkas i. Endast de fyra 2-lmhörnen i hörnen av filten kommer att kallas 2-lmhörn.
Börja med en stående stolpe i 2-lmhörnet i början av någon långsida. (st, 2 lm, 2 st i samma 2-lmhörn. Detta
är ditt första hörn.

*Hst i varje m, kom ihåg att 2-lmhörnen längs sidan räknas som maskor och ska virkas i. (2 st, 2 lm, 2 st) i
nästa hörn.* Upprepa från * till * 3 gånger till, hoppa över det sista hörnet på sista repetitionen. Slut varvet
med sm i initiala hst. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal:
•

Långsidor: 370 hst och 4 st

•

Kortsidor: 277 hst och 4 st

Bård Varv 2 (MC2)
Börja med en stående stolpe i 2-lmhörnet i börja av någon långsida. (st, 2 lm, 2 st) i samma 2-lmhörn. Detta
är ditt första hörn.
*(2 lm, hoppa över 2 m, 5 st i nästa m) tills du har 2 m kvar. 2 lm, hoppa över de sista 2 m. (2 st, 2 lm, 2 st) i
nästa 2-lmhörn.* Upprepa från * till * 3 gånger till, hoppa över sista hörnet på sista repetitionen. Slut
varvet med sm i initiala st. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal:
•

Långsidor: 124 5stgr och 125 2-lmb (inte inkluderat 2-lmhörnen)

•

Kortsidor: 93 5stgr och 94 2-lmb (inte inkluderat 2-lmhörnen)

Bård Varv 3 (MC1)
För att göra en RFhst runt en 5stgr, omslag och för in nålen från framsida till baksida i 2-lmb före 5stgr. För
sen in nålen från baksida till framsida i nästa 2-lmb så att 5stgr vilar ovanpå din virknål. Gör klart hst som
vanligt, se till så att garnet du virkar med hamnar ovanför 5stgr, inte framför. Detta drar ihop 5stgr så att
det bildas en snygg PC. Om du vill ha mer hjälp, titta på min undervisning för Really Lazy Popcorn.
Sätt fast garnet genom att göra en stående hst i 2-lmhörnet i början av någon långsida. (hst, 2 lm, 2 hst) i
samma 2-lmhörn. Detta är ditt första hörn.
*Hst i första 2 m, gör 2 hst i första 2-lmb. (Gör en RFhst runt nästa 5stgr, 2 hst i nästa 2-lmb) tills du har
virkat i alla 2-lmb. Hst i sista 2 m. (2 hst, 2 lm, 2 hst) i 2-lmhörnet . Upprepa från * till * 3 gånger till, hoppa
över det sista hörnet på sista repetitionen. Slutvarvet med sm initiala hst. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal:
•
•

Långsidor: 382 hst
Kortsidor: 289 hst

Och det var det, Charlottes Dream helt klar :)

Tack för att du har valt att göra denna filt. Om du vill dela med dig av foton på ditt färdiga projekt, var snäll
och använd hashtag #charlottesdreamcrochetblanket så att Jenny och jag kan se det!
Instagram (Dedri): http://instagram.com/barbertondaisy
Instagram (Jenny): http://instagram.com/jennybugs66

