
”The	voice	of	the	sea	speaks	to	the	soul.”	

Den	här	CALen	designades	ursprungligen	av	Marinke	Slump	(aka	Wink)	från	www.acreativebeing.com	och	
släpps,	till	minne	av	henne,	av	bloggarna	och	designerna	som	kände	och	arbetade	med	henne.	

Scheepjes	CAL	2016	

Last	Dance	on	the	Beach	

Tips	och	trix	

Material	

Scheepjeswol	Merino	Soft	(50%	superwash	Extra	Fine	Merino	Wool,	25%	Microfibre	and	25%	Acrylic,	
50g/105m)	

ELLER	

Scheepjeswol	Colour	Crafter	(100%	Premium	Acrylic,	100g/300m)	

Se	kommentarer	om	garner	nedan.	

Virknålar	i	alla	storlekar	mellan	4mm	–	6mm	till	Merino	Soft.	

Virknålar	i	alla	storlekar	mellan	3,5mm	–	5,5mm	till	Colour	Crafter.	

Se	kommentarer	om	masktäthet	nedan.	

Stoppnål	

Kommentarer	

CALen	kommer	pågå	under	totalt	14	veckor.	De	första	12	veckorna	kommer	innehålla	mönstret	till	en	av	
tolv	olika	rutor	och	sedan	kommer	instruktioner	om	hur	du	sätter	ihop	dem	och	skapar	kanten	de	två	sista	
veckorna.	Du	behöver	göra	fyra	rutor,	i	samma	färger,	av	varje	mönster	under	de	12	första	veckorna.	Totalt	
blir	det	48	rutor.		För	varje	ruta	finns	alternativet	att	virka	i	garnerna	Colour	Crafter	eller	Merino	Soft.	

Ihopsättning	

Alla	rutor	kommer	ha	en	kant	runt	sig	som	består	av	samma	antal	fasta	maskor.	I	slutet	av	CALen	kommer	
instruktioner	om	hur	rutorna	ska	sättas	ihop	och	hur	man	lägger	till	en	kant	för	att	skapa	en	filt.	

Garn	i	avvikande	färg	

Sätt	fast	en	liten	bit	garn,	i	en	avvikande	färg,	i	den	mellersta	maskan	i	alla	hörn	när	rutan	är	klar.	Använd	EJ	
garn	från	garnpaketet.	

Blockning	

Det	är	viktigt	att	använda	sig	av	våtblockning	(inte	sprayblockning)	till	detta	projekt,	speciellt	när	ljusa	och	
mörka	färger	kombineras.	

Storlek	

En	färdig	filt	gjord	i	Merino	Soft	blir	ungefär	130	gånger	160	cm	om	varje	ruta	är	19	gånger	19	cm.	

En	färdig	filt	i	Colour	Crafter	blir	ungefär	115	gånger	150	cm	om	varje	ruta	är	18	gånger	18	cm.	



Masktäthet	

En	blockad	och	färdig	ruta	gjord	i	Merino	Soft	blir	19	gånger	19	cm	om	den	virkas	med	en	4,5	mm	virknål,	
eller	den	storlek	på	virknål	som	krävs	för	att	bibehålla	rätt	masktäthet.	

En	blockad	och	färdig	ruta	gjord	i	Colour	Crafter	blir	18	gånger	18	cm	om	den	virkas	med	en	4	mm	virknål,	
eller	den	storlek	på	virknål	som	krävs	för	att	bibehålla	rätt	masktäthet.	

Masktätheten	är	väldigt	viktig	i	detta	projekt	då	maskor	i	olika	texturer	kan	göra	att	rutorna	dras	ihop	lite.	
Vänligen	virka	en	provlapp	enligt	mlnstret	nedan	för	att	avgöra	vilken	storlek	på	virknål	du	ska	använda.	

Du	ska	sikta	mot	att	alla	rutorna	ska	vara	i	de	tidigare	angivna	storlekarna,	men	det	är	viktigare	att	alla	dina	
rutor	är	jämnstora	genom	hela	CALen,	än	att	de	är	exakt	de	tidigare	nämnda	storlekarna.	Att	blocka	
kommer	jämna	ut	små	storleksskillnader,	men	anpassa	din	storlek	på	virknål	om	storleken	på	dina	rutor	
varierar	mycket.	Alla	rutor	kommer	ha	en	kant	med	samma	antal	fasta	maskor	runt	sig.	När	du	påbörjar	
varje	ruta,	ha	i	åtanke	att	de	kommer	bli	aningen	större	när	kanten	tillkommer.	

Viktig	information	

Var	noga	med	att	inte	virka	kanten	av	fasta	maskor	för	hårt.	En	fin	och	stretchig	kant	kommer	göra	
ihopvirkandet	av	rutorna	mycket	enklare.	

Det	är	viktigt	att	virka	rätt	antal	maskor	när	du	virkar	kanten	runt	varje	ruta	(26	fm	på	alla	raksidor	och	3	fm	
i	varje	hörn.	

Börja	med	följande	storlek	på	virknål:	Merino	Soft	4,5	mm,	Colour	Crafter	4	mm.	Du	kommer	dock	upptäcka	
(på	grund	av	antalet	olika	sorters	maskor)	att	du	behövder	minska	eller	öka	upp	till	tre	storlekar	på	
virknålen,	för	att	uppnå	rätt	storlek	på	rutorna.	

Färger	att	använda	till	provlappen	

Dancing	in	the	Sea	/	Dansar	i	Havet:	Merino	Soft	Turner	(610)	eller	Colour	Crafter	Urk	(1034)	

Dancing	in	the	Rain	/	Dansar	I	Regnet:	Merino	Soft	Malevich	(600)	eller	Colour	Crafter	Weert	(1001)	

Dancing	under	the	Stars	/	Dansar	under	stjärnorna:	Merino	Soft	Seurat	(637)	eller	Colour	Crafter	Hoorn	
(1067)	

Mönster	till	provlapp	

30	lm	

Rad	1	(RS)	Hst	i	tredje	lm	från	virknålen	och	i	varje	lm	till	slutet	av	raden,	vänd.	[28	hst]	

Rad	2	–	22	2	lm	(räknas	ej	som	maska),	hst	i	alla	maskor	till	slutet	av	raden,	vänd.	

Kant	

Varv	1	(RS)	1	lm	(räknas	ej	som	maska),	virka	26	fm	jämt	fördelat	på	alla	sidorna	på	rutan,	med	3	fm	i	alla	
hörnmaskorna,	sm	i	första	fm.	

Klipp	av	och	fäst	trådar.	

luftmaska	



fast	maska	

halvstolpe	

smygmaska	

Scheepjes	Bloggare	

gick	hand	i	hand	med	Marinke	medan	de	designade	denna	filt.	

Pattern	Copyright	©	www.scheepjeswol.com	

Detta	mönster	är	till	för	obegränsad	personlig	användning.	Du	får	skriva	ut	en	kopia	eller	spara	en	digital	
kopia	endast	för	personligt	bruk.	Reproducera	eller	sälj	inte	inte	detta	mönster	(digitalt	eller	i	tryck).	Detta	
dokument	får	inte	läggas	ut	på	internet,	varken	hela	dokument	eller	delar	av	det.	Du	får	sälja	föremål	
skapade	efter	detta	mönster	så	länge	designern	får	erkännande.	Vänligen	skriv	inte	ut	kopior	att	distribuera	
vid	garnförsäljning	då	detta	är	ett	brott	mot	upphovsrättslagen.	



”The	voice	of	the	sea	speaks	to	the	soul.”	

Denna	CAL	designades	ursprungligen	av	Marinke	Slump	(aka	Wink)	från	www.acreativebeing.com	och	
släpps,	till	minne	av	henne,	av	bloggarna	och	designerna	som	kände	och	arbetade	med	henne.	

Scheepjes	CAL	2016	

Last	Dance	on	the	Beach	

Week	1	

Garnfärger	till	denna	ruta	

Dancing	in	the	Sea	/	Dansar	i	Havet	:	Merino	Soft	Kandinsky	(625)	eller	Colour	Crafter	Almelo	(1316)	

Dancing	in	the	Rain	/	Dansar	I	Regnet	:	Merino	Soft	Da	Vinci	(606)	eller	Colour	Crafter	Ermelo	(1710)	

Dancing	under	the	Stars	/	Dansar	under	stjärnorna	:	Merino	Soft	Matisse	(635)	eller	Colour	Crafter	Den	
Bosch	(1241)	

Förkortningar	

lm	luftmaska	

fm	fast	maska	

sm	smygmaska	

st	stolpe	

Popcornmaska	(pc)	Gör	5	st	i	samma	maska,	släpp	maskan	du	har	på	virknålen,	sätt	i	virknålen	framifrån	
och	bak	i	den	första	st	i	gruppen,	plocka	upp	den	släppta	maskan	och	dra	den	genom	den	första	st,	1	fm	för	
att	stänga.	Detta	kommer	göra	att	popcornet	befinner	sig	på	sidan	du	har	mot	dig.	För	att	få	popcornet	på	
baksidan,	vilket	du	behöver	när	du	virkar	med	AS	mot	dig,	sätter	du	in	virknålen	bakifrån	och	fram	istället.	

*Notera	:	2	pc	virkas	i	1	maska	på	denna	ruta.	

RS	rätsida	

AS	avigsida	

Symbols	are	missing	bellow.	

luftmaska	

stolpe	

popcorn	

2	popcorn	

Smygmaska	

Mönster	:	Virka	4	rutor	

30	lm	



Rad	1	(RS)	St	i	fjärde	lm	från	virknålen	och	i	alla	lm	till	slutet	av	raden,	vänd.	[28	m]	

Rad	2	3	lm	(räknas	som	st	i	hela	mönstret),	st	i	alla	lm	till	slutet	av	raden,	vänd.	

Rad	3-4	Samma	som	rad	2.	

Rad	5	3	lm,	st	i	nästa	3	m,	hoppa	över	nästa	m,	2pc	i	nästa	m,	hoppa	över	nästa	m,	st	i	nästa	6	m,	hoppa	
över	nästa	m,	2pc	i	nästa	m,	hoppa	över	nästa	m,	st	i	nästa	5	m,	hoppa	över	nästa	m,	2pc	i	nästa	m,	hoppa	
över	nästa	m,	st	i	alla	maskor	till	slutet	av	raden.	

Rad	6	3	lm,	*st	i	alla	st	fram	till	nästa	pc,	2pc	mellan	pc-maskorna	i	föregående	rad;	upprepa	från	*	två	
gånger	till,	st	i	alla	st	till	slutet	av	raden,	vänd.	

Rad	7-11	Upprepa	Rad	6.	

Rad	12-15	Upprepa	Rad	2,	klipp	inte	av	garnet.	

Kant	

Varv	1	(RS)	1	lm	(räknas	ej	som	maska),	virka	26	fm	jämt	fördelat	på	alla	sidorna	på	rutan,	med	3	fm	i	alla	
hörnmaskorna,	sm	i	första	fm.	Klipp	av	garnet,	fäst	trådar,	sätt	fast	garn	i	avvikande	färg	och	blocka.	

Esther	

www.happyinred.blogspot.nl	

gick	hand	i	hand	med	Marinke	när	hon	designade	denna	bit	av	mönstret.	
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Detta	mönster	är	till	för	obegränsad	personlig	användning.	Du	får	skriva	ut	en	kopia	eller	spara	en	digital	
kopia	endast	för	personligt	bruk.	Reproducera	eller	sälj	inte	inte	detta	mönster	(digitalt	eller	i	tryck).	Detta	
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vid	garnförsäljning	då	detta	är	ett	brott	mot	upphovsrättslagen.	

	



”The voice of the sea speaks to the soul.”

Denna CAL designades ursprungligen av Marinke Slump (aka Wink) från www.acrea�vebeing.com och 

släpps, �ll minne av henne, av bloggarna och designerna som kände och arbetade med henne.

Scheepjes CAL 2016

Vecka 2

Garnfärger �ll denna ruta

Dancing in the Sea / Dansar i Havet : Merino So� Lautrec (630) eller Colour Cra�er Alphen (1722)

Dancing in the Rain / Dansar I Regnet : Merino So� Gio�o (613) eller Colour Cra�er Helmond (1724)

Dancing under the Stars / Dansar under stjärnorna : Merino So� Klee (622) eller Colour Cra�er Kampen 

(1035)

Förkortningar

lm lu�maska

fm fast maska

hst halvstople

stm stjärnmaska (se mönsterinstruk�onerna för förklaring)

sm smygmaska

RS rätsida

AS avigsida

Symbols are missing bellow

lu�maska

fast maska

2 stolpar �llsammans

halvstolpe

2 halvstoplar i samma maska

Stjärnmaska

 Mönster : Virka 4 rutor

33 lm

Rad 1 (RS) Med början i andra lm från virknålen, dra upp en ögla genom nästa 5 lm, omslag, dra garnet 

genom alla öglorna på virknålen, 1 lm (du har gjort den första stm), *dra upp en ögla genom hålet i mi�en 

på föregående stjärna, dra upp en ögla runt den sista ”ekern” på föregående stjärna, dra upp en ögla genom

samma lm som den sista ”ekern” på föregående stjärna,  dra upp en ögla genom nästa 2 lm, omslag, dra 



garnet genom alla öglorna på virknålen, 1 lm (du har gjort nästa stm); upprepa från * y�erligare 12 gånger, 

hst i sista lm, vänd. [14 stm, 1 hst]

Rad 2 (AS) 2 lm (räknas som hst här och genom resten av mönstret) *2hst i hålet i mi�en av stjärnan; 

upprepa från * y�erligare 13 gånger, hst i sista m, vänd. [30 hst]

Rad 3 (RS) 3 lm, med början i andra lm från virknålen, dra upp en ögla genom nästa 2 lm, dra upp en ögla 

genom de första tre hst, omslag, dra garnet genom alla öglorna på virknålen, 1 lm (du har gjort första stm), 

*dra upp en ögla genom hålet i mi�en på föregående stjärna, dra upp en ögla runt den sista ”ekern” på 

föregående stjärna, dra upp en ögla genom samma lm som den sista ”ekern” på föregående stjärna,  dra 

upp en ögla genom nästa 2 m, omslag, dra garnet genom alla öglorna på virknålen, 1 lm (du har gjort nästa 

stm); upprepa från * y�erligare 12 gånger, hst i sista lm, vänd. [14 stm, 1 hst]

Rad 4 (RS) Som rad 2

Rows 5 – 16 Upprepa (Raderna 3 och 4) y�erligare 6 gånger, klipp inte av garnet.

Kant

Varv 1 (RS) 1 lm (räknas ej som maska), virka 26 fm jämt fördelat på alla sidorna på rutan, med 3 fm i alla 

hörnmaskorna, sm i första fm. Klipp av garnet, fäst trådar, sä� fast garn i avvikande färg och blocka.

Kirsten Ballering

www.haakmaarraak.nl

gick hand i hand med Marinke när hon designade denna bit av mönstret.

Pa�ern Copyright © www.scheepjeswol.com

De�a mönster är �ll för obegränsad personlig användning. Du får skriva ut en kopia eller spara en digital 

kopia endast för personligt bruk. Reproducera eller sälj inte inte de�a mönster (digitalt eller i tryck). De�a 

dokument får inte läggas ut på internet, varken hela dokument eller delar av det. Du får sälja föremål 

skapade e�er de�a mönster så länge designern får erkännande. Vänligen skriv inte ut kopior a� distribuera 

vid garnförsäljning då de�a är e� bro� mot upphovsrä�slagen.



”The	voice	of	the	sea	speaks	to	the	soul.”	

Denna	CAL	designades	ursprungligen	av	Marinke	Slump	(aka	Wink)	från	www.acreativebeing.com	och	
släpps,	till	minne	av	henne,	av	bloggarna	och	designerna	som	kände	och	arbetade	med	henne.	

Scheepjes	CAL	2016	

Vecka	3	

Garnfärger	till	denna	ruta	

Dancing	in	the	Sea	/	Dansar	i	Havet:	Merino	Soft	Cezane	(617)	eller	Colour	Crafter	Dokkum	(1302)	

Dancing	in	the	Rain	/	Dansar	I	Regnet:	Merino	Soft	Braque	(607)	eller	Colour	Crafter	Veenendaal	(1064)	

Dancing	under	the	Stars	/	Dansar	under	Stjärnorna:	Merino	Soft	Gaugin	(619)	eller	Colour	Crafter	
Leeuwarden	(1711)	

Förkortningar	

lm	luftmaska	

fm	fast	maska	

sfm	specialfastmaska	:	gör	en	vanlig	fast	maska,	men	för	in	nålen	mellan	de	två	maskorna	i	föregående	varv	
(under	ALLA	öglor)	

hst	halvstolpe	

reliefstolpe	framifrån	Omslag,	börja	framifån,	för	in	virknålen	från	framsidan	till	baksidan	till	framsidan	
runt	maskan	i	raden	nedanför,	avsluta	som	stolpe.	

reliefdubbelstolpe	Virka	som	reliefstolpe	ovan,	men	avsluta	som	dubbelstolpe.	

sm	smygmaska	

5-st	kluster	(Omslag,	stick	in	virknålen	i	det	angivna	utrymmet/maskan,	omslag	och	dra	upp	en	ögla,	omslag	
och	dra	igenom	garnet	genom	två	öglor)	5	gånger,	omslag	och	dra	garnet	genom	alla	öglorna	på	virknålen.	

RS	rätsida	

AS	avigsida	

Notera	

Hoppa	alltid	över	maskan	bakom	reliefmaskan	

Mönster	:	Gör	4	rutor	

Den	initiala	vändmaska	i	början	av	raden	(antingen	1	lm	eller	2	lm)	räknas	inte	som	maska,	så	gör	den	
första	maskan	i	varvet	i	den	maska	som	är	basen	till	vändmaskan.	

	

30	lm	



Rad	1	(AS)	Med	början	i	den	tredje	lm	från	virknålen	(lm	som	hoppats	över	räknas	inte	som	maska)	hst	i	alla	
lm	till	slutet	av	raden,	vänd.	[28	m]	

Rad	2	(RS)	1	lm	(räknas	inte	som	maska	här	och	genom	resten	av	mönstret),	sfm	i	de	6	första	m,	
*reliefstolpe	framifrån	runt	nästa	2	m,	sfm	i	nästa	m,	reliefstolpe	framifrån	runt	nästa	två	m,	sfm	i	nästa	5	
m;	upprepa	från	*	en	gång	till,	sfm	i	nästa	2	m	till	slutet	av	varvet,	vänd.	

Rad	3	2	lm	(räknas	inte	som	maska	här	och	genom	resten	av	mönstret),	hst	i	alla	m	till	slutet	av	raden,	vänd.	

Rad	4	1	lm,	sfm	i	de	första	4	m,	*reliefdubbelstolpe	framifrån	runt	var	och	en	av	de	två	reliefstolparna	2	
rader	ner,	sfm	i	nästa	5	m,	reliefdubbelstolpe	framifrån	runt	var	och	en	av	de	två	reliefstolparna	2	rader	
ner,	sfm	i	nästa	m;	upprepa	en	gång	till	från	*,	sfm	i	nästa	4	m	till	slutet	av	raden,	vänd.	

Rad	5	2	lm,	*hst	i	nästa	9	m,	5st	kluster	i	nästa	m;	upprepa	från	*	en	gång	till,	hst	i	nästa	8	m	till	slutet	av	
raden,	vänd.	

Rad	6	1	lm,	sfm	i	de	första	4	m,	*reliefdubbelstolpe	framifrån	runt	var	och	en	av	de	två	
reliefdubbelstolparna	2	rader	ner,	sfm	i	nästa	5	m,	reliefdubbelstolpe	framifrån	runt	var	och	en	av	de	två	
reliefdubbelstolparna	2	rader	ner,	sfm	i	nästa	m;	upprepa	från	*	en	gång	till,	sfm	i	nästa	4	m	till	slutet	av	
raden,	vänd.	

Rad	7	Som	Rad	3	

Rad	8	1	lm,	sfm	i	nästa	6	m,	*reliefdubbelstolpe	framifrån	runt	var	och	en	av	de	två	reliefdubbelstolparna	2	
rader	ner,	sfm	i	nästa	m,	reliefdubbelstolpe	framifrån	runt	var	och	en	av	de	två	reliefdubbelstolparna	2	
rader	ner,	sfm	i	nästa	5	m;	upprepa	från	*	en	gång	till,	sfm	i	nästa	2	m	till	slutet	av	raden,	vänd.	

Rad	9	2	lm,	hst	i	nästa	14	m,	5-st	kluster	i	nästa	m,	hst	i	nästa	13	m	till	slutet	av	raden,	vänd.	

Rad	10	Som	Rad	8	

Raderna	11	–	18	Upprepa	Raderna	3	–	10	

Raderna	19	–	24	Upprepa	Raderna	3	–	8	

Rad	25	Upprepa	Rad	3	

Rad	26	(RS)	Upprepa	Rad	8.	Vänd	inte	arbetet	och	klipp	inte	av	garnet.	

Kant	

Varv	1	(RS)	1	lm	(räknas	ej	som	maska),	virka	26	fm	jämt	fördelat	på	alla	sidorna	på	rutan,	med	3	fm	i	alla	
hörnmaskorna,	sm	i	första	fm.	Klipp	av	garnet,	fäst	trådar,	sätt	fast	garn	i	avvikande	färg	och	blocka.	

Tatsiana	Kupryianchyk	

www.lillabjorncrochet.com		

gick	hand	i	hand	med	Marinke	när	hon	designade	denna	bit	av	mönstret.	

Symbols	are	missing	bellow	

luftmaska	

fm	



specialfastmaska	

reliefstolpe	framifrån	

reliefdubbelstolpe	framifrån	

5-st	kluster	

Smygmaska	

Pattern	Copyright	©	www.scheepjeswol.com	

Detta	mönster	är	till	för	obegränsad	personlig	användning.	Du	får	skriva	ut	en	kopia	eller	spara	en	digital	
kopia	endast	för	personligt	bruk.	Reproducera	eller	sälj	inte	inte	detta	mönster	(digitalt	eller	i	tryck).	Detta	
dokument	får	inte	läggas	ut	på	internet,	varken	hela	dokument	eller	delar	av	det.	Du	får	sälja	föremål	
skapade	efter	detta	mönster	så	länge	designern	får	erkännande.	Vänligen	skriv	inte	ut	kopior	att	distribuera	
vid	garnförsäljning	då	detta	är	ett	brott	mot	upphovsrättslagen.	

	



”The	voice	of	the	sea	speaks	to	the	soul.”	

Denna	CAL	designades	ursprungligen	av	Marinke	Slump	(aka	Wink)	från	www.acreativebeing.com	och	
släpps,	till	minne	av	henne,	av	bloggarna	och	designerna	som	kände	och	arbetade	med	henne.	

Scheepjes	CAL	2016	

Vecka	4	

Garnfärger	till	denna	ruta	

Dancing	in	the	Sea	/	Dansar	i	Havet:	Merino	Soft	Magritte	(614)	eller	Colour	Crafter	Texel	(1019)	

Dancing	in	the	Rain	/	Dansar	I	Regnet:	Merino	Soft	Lowry	(604)	eller	Colour	Crafter	Rotterdam	(1063)	

Dancing	under	the	Stars	/	Dansar	under	Stjärnorna:	Merino	Soft	Hockney	(638)	eller	Colour	Crafter	Delft	
(1117)	

Förkortningar	

lm	luftmaska	

fm	fastmaska	

hts	halvstolpe	

st	stolpe	

dst	dubbelstolpe	

sm	smygmaska	

trst	trippelstolpe	

RS	rätsida	

AS	avigsida	

Mönster	:	Gör	4	rutor	

30	lm	

Rad	1	(RS)	hst	i	tredje	lm	från	virknålen	och	i	alla	lm	till	slutet	av	raden,	vänd.	[28	hst]	

Rad	2	2	lm	(räknas	inte	som	m),	hst	i	alla	m	till	slutet	av	raden,	vänd.	[28	hst]	

Rad	3	(rad	med	vågor)	Virka	hela	raden	i	de	främre	maskbågarna;	1	lm	(räknas	inte	som	m),	fm	i	de	5	första	
m,	hst	i	nästa	m,	st	i	nästa	m,	dst	i	nästa	m,	trst	i	nästa	2	m,	5	lm,	sm	i		öglan	vid	basen	på	den	förra	trst,	*	
fm	i	nästa	3	m,	hst	i	nästa	m,	st	i	nästa	m,	dst	i	nästa	m,	trst	i	nästa	2	m,	5	lm,	sm	i	öglan	vid	basen	av	den	
förra	trst;	upprepa	från	*,	fm	i	de	sista	2	m,	vänd.	[3	’vågor’]	

Rad	4	Virka	hela	raden	i	de	återstående	bakre	maskbågarna	i	Rad	2;	2	lm	(räknas	inte	som	m),	hst	i	alla	m	
till	slutet	av	raden,	vänd.	[28	hst]	

Raderna	5	-6	Som	Rad	2	

Rad	7	(rad	med	vågor)	Virka	hela	raden	i	de	främre	maskbågarna;	1	lm	(räknas	inte	som	m),	fm	i	nästa	m,	
*hst	i	nästa	m,	st	i	nästa	m,	dst	i	nästa	m,	trst	i	nästa	2	m,	5	lm,	sm	i	öglan	vid	basen	av	den	förra	trst,	fm	i	



nästa	m,	för	in	virknålen	mellan	trst	och	5-lm	i	vågen	nedanför	och	fm	i	nästa	m,	fm	i	nästa	m;	upprepa	från	
*	två	gånger	till,	fm	i	de	sista	3	m,	vänd.	[3	’vågor’]	

Raderna	8	–	10	Upprepa	Raderna	4	–	6.	

Rad	11	Virka	hela	raden	i	de	främre	maskbågarna;	1	lm	(räknas	inte	som	m),	fm	i	de	3	första	m,	för	in	
virknålen	mellan	trst	och	5-lm	i	vågen	nedanför	och	fm	nästa	m,	fm	i	nästa	m,	hst	i	nästa	m,	st	i	nästa	m,	dst	
i	nästa	m,	trst	i	nästa	2	m,	5	lm,	sm	i	öglan	vid	basen	av	den	förra	trst,	*fm	i	nästa	m,	för	in	virknålen	mellan	
trst	och	5-lm	i	vågen	nedanför	och	fm	i	nästa	m,	fm	i	nästa	m,	hst	i	nästa	m,	st	i	nästa	m,	dst	i	nästa	m,	trst	i	
nästa	2	m,	5	lm,	sm	i	öglan	vid	basen	av	den	förra	trst;	upprepa	från	*,	fm	i	de	sista	2	m,	vänd.	[3	’vågor’]	

Raderna	12	–	14	Upprepa	Raderna	4	–	6.	

Raderna	15	–	22	Upprepa	Raderna	7	–	14.	

Raderna	23	–	26	Upprepa	Raderna	7	–	10	

Rad	27	2	lm,	hst	i	de	3	första	m,	*för	in	virknålen	mellan	trst	och	5-lm	i	vågen	nedanför	och	hst	i	nästa	m,	
hst	i	nästa	7	m;	upprepa	från	*	ytterligare	2	gånger,	1	hst	i	den	sista	m,	vänd	inte.	

Kant	

Varv	1	(RS)	1	lm	(räknas	ej	som	maska),	virka	26	fm	jämt	fördelat	på	alla	sidorna	på	rutan,	med	3	fm	i	alla	
hörnmaskorna,	sm	i	första	fm.	Klipp	av	garnet,	fäst	trådar,	sätt	fast	garn	i	avvikande	färg	och	blocka.	

Atty	van	Norel	

www.atty-s.blogspot.nl	

gick	hand	i	hand	med	Marinke	när	hon	designade	denna	bit	av	mönstret.	

Symbols	are	missing	bellow	

luftmaska	

smygmaska	

fast	maska	

halvstolpe	

stolpe	

dubbelstolpe	

trippelstolpe	

Pattern	Copyright	©	www.scheepjeswol.com	

Detta	mönster	är	till	för	obegränsad	personlig	användning.	Du	får	skriva	ut	en	kopia	eller	spara	en	digital	
kopia	endast	för	personligt	bruk.	Reproducera	eller	sälj	inte	inte	detta	mönster	(digitalt	eller	i	tryck).	Detta	
dokument	får	inte	läggas	ut	på	internet,	varken	hela	dokument	eller	delar	av	det.	Du	får	sälja	föremål	
skapade	efter	detta	mönster	så	länge	designern	får	erkännande.	Vänligen	skriv	inte	ut	kopior	att	distribuera	
vid	garnförsäljning	då	detta	är	ett	brott	mot	upphovsrättslagen.	

	



”The	voice	of	the	sea	speaks	to	the	soul.”	

Denna	CAL	designades	ursprungligen	av	Marinke	Slump	(aka	Wink)	från	www.acreativebeing.com	och	
släpps,	till	minne	av	henne,	av	bloggarna	och	designerna	som	kände	och	arbetade	med	henne.	

Scheepjes	CAL	2016	

Vecka	5	

Garnfärger	till	denna	ruta	

Dancing	in	the	Sea	/	Dansar	i	Havet:	Merino	Soft	Botticelli	(628)	eller	Colour	Crafter	Eelde	(1422)	

Dancing	in	the	Rain	/	Dansar	I	Regnet:	Merino	Soft	Raphael	(602)	eller	Colour	Crafter	Zandvoort	(1218)	

Dancing	under	the	Stars	/	Dansar	under	Stjärnorna:	Merino	Soft	Monet	(639)	eller	Colour	Crafter	
Amstelveen	(1277)	

Förkortningar	

lm	luftmaska	

fm	fast	maska	

hst	halvstolpe	

Fiskmås	(Fiskmåsmaska)	Omslag,	för	in	virknålen	i	basen	på	maskan	i	raden	under,	dra	upp	en	ögla.	För	in	
nålen	i	basen	på	maskan	2	rader	nedanför	den	maska	du	virkar	nu,	dra	upp	en	ögla.	Hoppa	över	nästa	
maska,	för	in	virknålen	i	basen	på	maskan	bredvid	i	raden	under	(en	rad	nedanför,	två	maskor	längre	fram)	
dra	upp	en	ögla.	Omslag,	dra	garnet	genom	alla	öglor	på	virknålen.	

sm	smygmaska	

RS	rätsida	

AS	avigsida	

Mönster	:	Gör	4	rutor	

Trots	att	Fiskmåsmaskan	’använder’	1	m	av	föregående	varv	förblir	maskbågarna	på	den	maskan	tomma,	
så	när	du	virkar	maskan	efter	Fiskmåsen	hoppar	du	över	sagda	maskbågar	och	fortsätter	virka	i	
nästkommande	maska.	

30	lm	

Rad	1	(RS)	Hst	i	tredje	luftmaskan	från	virknålen	och	i	alla	lm	till	slutet	av	raden,	vänd.	[28	hst]	

Rad	2	2	lm	(räknas	inte	som	maska	här	och	i	resten	av	mönstret),	hst	i	alla	m	till	slutet	av	raden,	vänd.	

Rad	3	2	lm,	hst	i	nästa	15	m,	Fiskmås	i	nästa	m,	hst	i	nästa	12	m	till	slutet	av	raden,	vänd.	[28m]	

Ras	4	Som	Rad	2	

Rad	5	2	lm,	hst	i	nästa	18	m,	Fiskmås	i	nästa	m,	hst	i	nästa	9m	till	slutet	av	raden,	vänd.	[28m]	

Rad	6	Som	Rad	2	



Raderna	7	–	23	Upprepa	(Raderna	3	–	6)	fyra	gånger	till,	upprepa	sedan	Rad	3	en	gång	till	

Rad	24	Upprepa	rad	4,	klipp	inte	av	garnet,	vänd.	

Kant	

Varv	1	(RS)	1	lm	(räknas	ej	som	maska),	virka	26	fm	jämt	fördelat	på	alla	sidorna	på	rutan,	med	3	fm	i	alla	
hörnmaskorna,	sm	i	första	fm.	Klipp	av	garnet,	fäst	trådar,	sätt	fast	garn	i	avvikande	färg	och	blocka.	

Nerissa	Muijs	

www.missneriss.com	

gick	hand	i	hand	med	Marinke	när	hon	designade	denna	bit	av	mönstret.	

Symbols	are	missing	bellow	

luftmaska	

fast	maska	

halvstolpe	

fiskmåsmaska	

smygmaska	

Pattern	Copyright	©	www.scheepjeswol.com	

Detta	mönster	är	till	för	obegränsad	personlig	användning.	Du	får	skriva	ut	en	kopia	eller	spara	en	digital	
kopia	endast	för	personligt	bruk.	Reproducera	eller	sälj	inte	inte	detta	mönster	(digitalt	eller	i	tryck).	Detta	
dokument	får	inte	läggas	ut	på	internet,	varken	hela	dokument	eller	delar	av	det.	Du	får	sälja	föremål	
skapade	efter	detta	mönster	så	länge	designern	får	erkännande.	Vänligen	skriv	inte	ut	kopior	att	distribuera	
vid	garnförsäljning	då	detta	är	ett	brott	mot	upphovsrättslagen.	

	

	

	

	



”The	voice	of	the	sea	speaks	to	the	soul.”	

Denna	CAL	designades	ursprungligen	av	Marinke	Slump	(aka	Wink)	från	www.acreativebeing.com	och	
släpps,	till	minne	av	henne,	av	bloggarna	och	designerna	som	kände	och	arbetade	med	henne.	

Scheepjes	CAL	2016	

Vecka	6	

	

Garnfärger	till	denna	ruta	

Dancing	in	the	Sea	/	Dansar	i	Havet:	Merino	Soft	Da	Vinci	(606)	eller	Colour	Crafter	Ermelo	(1710)	

Dancing	in	the	Rain	/	Dansar	i	Regnet:	Merino	Soft	Michelangelo	(603)	eller	Colour	Crafter	Heerenveen	
(1203)	

Dancing	under	the	Stars	/	Dansar	under	Stjärnorna:	Merino	Soft	Rembrandt	(609)	eller	Colour	Crafter	
Veendam	(1004)	

Förkortningar	

lm	luftmaska	

fm	fast	maska	

st	stolpe	

sm	smygmaska	

RS	rätsida	

AS	avigsida	

Notera	

Detta	mönster	virkas	enligt	tekniken	’corner	to	corner’	där	man	skapar	små	rutor	av	3	lm	och	3	st.	Varje	
’rad’	består	av	en	diagonal	rad	med	små	rutor,	där	det	är	en	ruta	längst	ner	till	vänster,	sen	2	rutor	i	nästa	
rad,	3	i	nästa	och	så	vidare.	När	man	uppnått	rätt	längd	och	bredd	på	rutan	ändras	mönstret	lite	och	man	
minskar	varje	rad	med	en	liten	ruta	medan	man	arbetar	sig	upp	mot	höger	hörn.	Du	behöver	både	vända	
och	rotera	din	virkning	i	början	av	varje	ny	rad.	

Mönster	:	Gör	4	rutor	

Rad	1	(RS)	6	lm	(räknas	som	3	lm	och	1	st),	st	i	fjärde	lm	från	virknålen	och	i	de	återstående	2	lm,	vänd.	
[Ruta	1]	

Rad	2	(AS)	6	lm	(räknas	som	3	lm	och	1	st),	st	i	fjärde	lm	från	virknålen	och	i	de	kommande	2	lm	[Ruta	2].	
Med	AS	på	Ruta	1	och	RS	på	Ruta	2	mot	dig,	håll	kanten	med	stolpen	du	just	virkat	mot	ovankanten	av	
stolparna	i	Ruta	1,	så	de	två	rutorna	rör	varandra	och	gör	en	sm	i	utrymmet	som	skapats	av	de	3	lm	i	toppen	
av	Ruta	1.	

3	lm,	3	st	runt	samma	3lm-kedja,	vänd.	[Ruta	2	och	3	gjorda]	



Rad	3	(RS)	6	lm	(räknas	som	3	lm	och	1	st),	st	i	fjärde	lm	från	virknålen	och	de	kommande	2	lm	[Ruta	4],	
rotera	denna	ruta	så	du	kan	göra	en	sm	runt	den	3lm-kedja	du	just	virkat	i	Ruta	3,	3	lm,	3	st	runt	samma	
3lm-båge	[Ruta	5].	Sm	runt	3lm-kedja	placerad	längst	upp	på	nästa	ruta	[Ruta	2],	3	lm,	3	st	runt	samma	
3lm-kedja,	vänd.	[Rutorna	4,	5	och	6	är	gjorda.]	

Rad	4	6	lm	(räknas	som	3lm	och	1	st),	st	i	fjärde	lm	från	virknålen	och	i	de	kommande	2	lm,	rotera	denna	
ruta	s	du	kan	göra	sm	runt	3lm-kedjan	i	rutan	du	just	virkat,	*3	lm,	3	st	runt	samma	3lm-kedja.	Sm	runt	
nästa	3lm-kedja	som	är	placerad	längst	upp	på	nästa	ruta;	upprepa	från	*	fram	tills	du	gjort	en	sm	runt	3lm-
kedjan	på	den	sista	rutan	i	föregående	varv,	3	lm,	3	st	runt	samma	3lm-kedja,	vänd.	[varje	rad	ökar	med	1	
ruta]	

Rad	5	–	11	Upprepa	Rad	4.	[11	Rutor	efter	Rad	11]	

För	att	minska	antalet	rutor	på	den	andra	halvan	av	rutan:	

Rad	12	Vänd	efter	Rad	11,	sm	i	de	kommande	3	st,	sm	runt	3lm-kedjan	i	rutan	du	precis	virkat.	*3	lm,	3	st	
runt	samma	3lm-kedja,	sm	runt	3lm-kedjan	i	nästa	ruta;	upprepa	från	*	fram	tills	du	gjort	en	sm	runt	3lm-
kedjan	på	den	sista	rutan	i	föregående	varv,	vänd	utan	att	ha	virkat	något	överst	på	denna	ruta.	

Rad	13	–	21	Upprepa	Rad	12	

Kant	(RS)	

1	lm,	1	fm	i	24	fm	fram	till	hörnet,	3	fm	i	hörnmaskan.	Virka	26	fm	+	3	fm	i	hörnet	på	de	återstående	3	
kanterna.	Avsluta	på	den	översta	sidan	gensom	att	virka	1	fm	i	de	kommande	2	maskorna,	sm	till	fösta	fm.	
Klipp	av	garnet,	fäst	trådarna,	sätt	fast	garn	i	avvikande	färg	och	blocka.	

	

Carmen	Jorissen	

www.craftyqueens.nl	

gick	hand	i	hand	med	Marinke	när	hon	designade	denna	bit	av	mönstret.	

luftmaska	

smygmaska	

stolpe	

Pattern	Copyright	©	www.scheepjeswol.com	

Detta	mönster	är	till	för	obegränsad	personlig	användning.	Du	får	skriva	ut	en	kopia	eller	spara	en	digital	
kopia	endast	för	personligt	bruk.	Reproducera	eller	sälj	inte	inte	detta	mönster	(digitalt	eller	i	tryck).	Detta	
dokument	får	inte	läggas	ut	på	internet,	varken	hela	dokument	eller	delar	av	det.	Du	får	sälja	föremål	
skapade	efter	detta	mönster	så	länge	designern	får	erkännande.	Vänligen	skriv	inte	ut	kopior	att	distribuera	
vid	garnförsäljning	då	detta	är	ett	brott	mot	upphovsrättslagen.	

	



”The voice of the sea speaks to the soul.” 

 

Denna CAL designades ursprungligen av Marinke Slump (aka Wink) från www.acreativebeing.com 

och släpps, till minne av henne, av bloggarna och designerna som kände och arbetade med henne. 

 

Scheepjes CAL 2016 

 

Vecka 7 

 

Garnfärger till denna ruta 

 

Dancing in the Sea / Dansar i Havet: Merino Soft Lautrec (630) eller Colour Crafter Alphen (1722) 

Dancing in the Rain / Dansar I Regnet: Merino Soft Giotto (613) eller Colour Crafter Helmond 

(1724) 

Dancing under the Stars / Dansar under Stjärnorna: Merino Soft Klee (622) eller Colour Crafter 

Kampen (1035) 

 

Förkortningar 

 

Musch Omslag, för ner virknålen i nästa maska, *omslag och dra upp en ögla [3 öglor på virknålen], 

omslag och dra igenom 2 öglor på virknålen [2 öglor på virknålen]. Fortsätt att arbeta i samma maska 

och upprepa från * tills du har 6 öglor på virknålen, omslag och dra igenom alla öglorna på virknålen, 1 

lm för att säkra. 

lm luftmaska 

fm fast maska 

sm smygmaska 

m maska/maskor 

RS rätsida 

AS avigsida 

 

Mönster : Gör 4 rutor 

 

30 lm 

Rad 1 (RS) Fm i andra lm från virknålen och i alla lm till slutet av raden, vänd. [29 m] 

Rad 2 – 7 1 lm (räknas inte som maska genom hela mönstret), fm i alla m till slutet av raden, vänd. 

Rad 8 1 lm, 14 fm, musch i nästa m, fm i alla m till slutet av raden, vänd. 

Rad 9 och varannan rad. 1 lm (räknas inte som maska genom hela mönstret), fm i alla maskor till slutet 

av raden, vänd. 

Rad 10 1 lm, 12 fm, musch i nästa m, 3 fm, musch i nästa m, fm i alla m till slutet av raden, vänd. 

Rad 12 1 lm, 10 fm, musch i nästa m, 7 fm, musch i nästa m, fm i alla m till slutet av raden, vänd. 

Rad 14 1 lm, 8 fm, musch i nästa m, 11 fm, musch i nästa m, fm i alla m till slutet av raden, vänd. 

Rad 16 1 lm, 6 fm, musch i nästa m, 15 fm, musch i nästa m, fm i alla m till slutet av raden, vänd. 

Rad 18 1 lm, 4 fm, musch i nästa m, 19 fm, musch i nästa m, fm i alla m till slutet av raden, vänd. 

Rad 20 1 lm, 4 fm, musch i nästa m, (9 fm, musch i nästa m) x 2, fm i de sista 4 m, vänd. 

Rad 22 1 lm, 4 fm, musch i nästa m, 8 fm, musch i nästa m, 1 fm, musch i nästa m, 8 fm, musch i nästa 

m, fm i de 4 sista m, vänd. 

Rad 24 1 lm, (5 fm, musch i nästa m) 4 gånger, 5 fm, vänd. 

Rad 26 1 lm, 7 fm, musch i nästa m, 1 fm, musch i nästa m, 9 fm, musch i nästa m, 1 fm, musch i nästa 

m, 7 fm, vänd. 

http://www.acreativebeing.com/


Rad 27 – 34 1 lm, fm i alla m till slutet av raden, vänd. 

 

Kant 

Varv 1 (RS) 1 lm (räknas ej som maska), virka 26 fm jämt fördelat på alla sidorna på rutan, med 3 fm i 

alla hörnmaskorna, sm i första fm. Klipp av garnet, fäst trådar, sätt fast garn i avvikande färg och 

blocka. 

 

Symbols are missing bellow 

 

luftmaska 

smygmaska 

fast maska 

musch 

 

Maria McPherson 

 www.justahappyhooker.blogspot.com 

 

gick hand i hand med Marinke när hon designade denna bit av mönstret. 

 

Pattern Copyright © www.scheepjeswol.com 

Detta mönster är till för obegränsad personlig användning. Du får skriva ut en kopia eller spara en 

digital kopia endast för personligt bruk. Reproducera eller sälj inte inte detta mönster (digitalt eller i 

tryck). Detta dokument får inte läggas ut på internet, varken hela dokument eller delar av det. Du får 

sälja föremål skapade efter detta mönster så länge designern får erkännande. Vänligen skriv inte ut 

kopior att distribuera vid garnförsäljning då detta är ett brott mot upphovsrättslagen. 
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”The	voice	of	the	sea	speaks	to	the	soul.”	

Denna	CAL	designades	ursprungligen	av	Marinke	Slump	(aka	Wink)	från	www.acreativebeing.com	och	släpps,	till	
minne	av	henne,	av	bloggarna	och	designerna	som	kände	och	arbetade	med	henne.	

Scheepjes	CAL	2016	

Vecka	8	

Garnfärger	till	denna	ruta	

Dancing	in	the	Sea	/	Dansar	i	Havet:	Merino	Soft	Magrittei	(614)	eller	Colour	Crafter	Texel	(1019)	

Dancing	in	the	Rain	/	Dansar	I	Regnet:	Merino	Soft	Lowry	(604)	eller	Colour	Crafter	Rotterdam	(1063)	

Dancing	under	the	Stars	/	Dansar	under	Stjärnorna:	Merino	Soft	Hockney	(638)	eller	Colour	Crafter	Delft	(1117)	

Förkortningar	

lm	luftmaska	

reliefstolpe	framifrån	(RFst)	för	in	virknålen	framifrån,	bak	och	fram	runt	maskan	i	raden	under,	avsluta	som	
stolpe.	

RS	rätsida	

AS	avigsida	

Mönster	:	Gör	4	rutor	

*	De	initiala	2	lm	(räknas	inte	som	första	m	genom	hela	mönstret)	

30	lm	

Rad	1	(AS)	st	i	tredje	lm	från	virknålen	och	i	alla	lm	till	slutet	av	raden,	vänd,	[28	m]	

Rad	2	(RS)	2	lm,	(RFst	runt	nästa	m,	st	i	nästa	2	m)	upprepa	fram	till	sista	m,	RFst	runt	sista	m,	vänd.	

Rad	3	2	lm,	(st	i	nästa	m,	RFst	runt	nästa	2	m)	upprepa	fram	till	sista	m,	st	i	sista	m,	vänd.	

Rad	4	Upprepa	(Raderna	2	och	3)	ytterligare	7	gånger,	upprepa	sedan	Rad	2	en	gång	till,	klipp	inte	av	garnet	och	
vänd	inte	arbetet.	

Kant	

Varv	1	(RS)	1	lm	(räknas	ej	som	maska),	virka	26	fm	jämt	fördelat	på	alla	sidorna	på	rutan,	med	3	fm	i	alla	
hörnmaskorna,	sm	i	första	fm.	Klipp	av	garnet,	fäst	trådar,	sätt	fast	garn	i	avvikande	färg	och	blocka.	

Symbols	are	missing	bellow	

Luftmaska	
Stolpe	
Reliefmaska	framifrån	
Smygmaska	

Jellina	Verhoeff	

www.jellina-creations.nl	

gick	hand	i	hand	med	Marinke	när	hon	designade	denna	bit	av	mönstret.	

Pattern	Copyright	©	www.scheepjeswol.com	

Detta	mönster	är	till	för	obegränsad	personlig	användning.	Du	får	skriva	ut	en	kopia	eller	spara	en	digital	kopia	endast	för	personligt	bruk.	
Reproducera	eller	sälj	inte	inte	detta	mönster	(digitalt	eller	i	tryck).	Detta	dokument	får	inte	läggas	ut	på	internet,	varken	hela	dokument	
eller	delar	av	det.	Du	får	sälja	föremål	skapade	efter	detta	mönster	så	länge	designern	får	erkännande.	Vänligen	skriv	inte	ut	kopior	att	
distribuera	vid	garnförsäljning	då	detta	är	ett	brott	mot	upphovsrättslagen.	

	



”The	voice	of	the	sea	speaks	to	the	soul.”	

Denna	CAL	designades	ursprungligen	av	Marinke	Slump	(aka	Wink)	från	www.acreativebeing.com	och	släpps,	till	minne	
av	henne,	av	bloggarna	och	designerna	som	kände	och	arbetade	med	henne.	

Scheepjes	CAL	2016	

Vecka	9	

Garnfärger	till	denna	ruta	

Dancing	in	the	Sea	/	Dansar	i	Havet:	Merino	Soft	Soutine	(615)	eller	Colour	Crafter	Middelburg	(1003)	

Dancing	in	the	Rain	/	Dansar	I	Regnet:	Merino	Soft	Turner	(610)		eller	Colour	Crafter	Urk	(1034)	

Dancing	under	the	Stars	/	Dansar	under	Stjärnorna:	Merino	Soft	Van	Gogh	(614)	eller	Colour	Crafter	Burum	(1719)	

	

Förkortningar	

lm	luftmaska	
fm	fast	maska	
minskning	2	fast	maskor	ihop	(fm	2>1)	(för	in	virknålen	i	nästa	m,	omslag,	dra	upp	en	ögla)	två	gånger,	omslag	och	dra	
garnet	gernom	alla	3	öglorna	på	virknålen.	
st	stolpe	
sm	smygmaska	
RS	rätsida	
AS	avigsida	

Specialmaskor	Korsade	stolpar.	Hoppa	över	nästa	m,	st	i	nästa	3	m.	För	in	virknålen	i	den	överhoppade	maskan,	gör	en	
stolpe	över	de	3	st	du	just	virkat.	Virka	den	tvärgående	stolpen	löst	så	din	virkning	inte	dras	ihop.	

Mönster	:	Gör	4	rutor	

33	lm	
Rad	1	(AS)	Fm	i	andra	lm	från	virknålen	och	i	alla	maskor	till	slutet	av	raden,	vänd.	[32	m]	
Rad	2	(RS)	3	lm	(räknas	som	st),	st	i	nästa	m,	(korsade	stolpar	i	nästa	4	m)	7	gånger,	st	i	de	sista	2	maskorna,	vänd.	
Rad	3	-	14	Upprepa	Rad	2,	klipp	inte	av	garnet.	

Kant	
Varv	1	(RS)	1	lm	(räknas	ej	som	maska),	virka	26	fm	jämt	fördelat	på	alla	sidorna	på	rutan,	med	3	fm	i	alla	hörnmaskorna,	
sm	i	första	fm.	Klipp	av	garnet,	fäst	trådar,	sätt	fast	garn	i	avvikande	färg	och	blocka.	

Symbols	are	missing	bellow	

Luftmaska	
smygmaska	
fast	maska	
minskning	2	fasta	maskor	ihop	
stolpe	
korsade	stolpar	
korsade	stolpar	

Dedri	Uys	

www.lookatwhatimade.net	

gick	hand	i	hand	med	Marinke	när	hon	designade	denna	bit	av	mönstret.	

Pattern	Copyright	©	www.scheepjeswol.com	

Detta	mönster	är	till	för	obegränsad	personlig	användning.	Du	får	skriva	ut	en	kopia	eller	spara	en	digital	kopia	endast	för	personligt	bruk.	Reproducera	eller	sälj	inte	
inte	detta	mönster	(digitalt	eller	i	tryck).	Detta	dokument	får	inte	läggas	ut	på	internet,	varken	hela	dokument	eller	delar	av	det.	Du	får	sälja	föremål	skapade	efter	
detta	mönster	så	länge	designern	får	erkännande.	Vänligen	skriv	inte	ut	kopior	att	distribuera	vid	garnförsäljning	då	detta	är	ett	brott	mot	upphovsrättslagen.	



”The	voice	of	the	sea	speaks	to	the	soul.”	

Denna	CAL	designades	ursprungligen	av	Marinke	Slump	(aka	Wink)	från	www.acreativebeing.com	och	släpps,	till	minne	av	
henne,	av	bloggarna	och	designerna	som	kände	och	arbetade	med	henne.	

Scheepjes	CAL	2016	

Vecka	10	

Garnfärger	till	denna	ruta	

Dancing	in	the	Sea	/	Dansar	i	Havet:	Merino	Soft	Turner	(610)	eller	Colour	Crafter	Urk	(1304)	

Dancing	in	the	Rain	/	Dansar	I	Regnet:	Merino	Soft	Malevich	(600)		eller	Colour	Crafter	Weert	(1001)	

Dancing	under	the	Stars	/	Dansar	under	Stjärnorna:	Merino	Soft	Seurat	(637)	eller	Colour	Crafter	Hoorn	(1067)	

Förkortningar	

bbmb	För	in	virknålen	i	maskbågen	bakom	den	bakre	maskbågen	
lm	lustmaska	
fm	fast	maska	
ffmb	För	in	viknålen	i	maskbågen	framför	den	främre	maskbågen	
hst	halvstolpe	
sm	smygmaska	
RS	rätsida	
AS	avigsida	

Notera	
Rutan	är	virkad	från	sida	till	sida	för	att	få	känslan	av	att	den	är	ribbstickad.	För	att	få	detta	resultat	behöver	du	arbeta	i	
maskbågen	framför	den	främre	maskbågen	(ffmb)	när	du	virkar	på	AS,	och	maskbågen	bakom	den	bakre	maskbågen	
(bbmb)	när	du	virkar	på	RS.	

	Mönster	:	Gör	4	rutor	

30	lm	
Rad	1	(RS)	Hst	i	tredje	lm	från	virknålen	och	i	alla	lm	till	slutet	av	raden,	vänd	[28]	
Rad	2	(AS)	2	lm	(räknas	inte	som	m),	hst	i	alla	ffmb	till	slutet	av	raden,	vänd.	
Rad	3	(RS)	2	lm	(räknas	inte	som	m),	hst	i	alla	bbmb	till	slutet	av	raden,	vänd.	
Rad	4	–	21	Upprepa	(Raderna	2	och	3)	9	gånger	till,	klipp	inte	av	garnet	och	vänd	inte	arbetet	när	du	nått	slutet	av	rad	21.	

Kant	
Varv	1	(RS)	1	lm	(räknas	ej	som	maska),	virka	26	fm	jämt	fördelat	på	alla	sidorna	på	rutan,	med	3	fm	i	alla	hörnmaskorna,	
sm	i	första	fm.	Klipp	av	garnet,	fäst	trådar,	sätt	fast	garn	i	avvikande	färg	och	blocka.	

*Vrid	den	färdiga	rutan	90	grader	så	att	dina	rader	som	ser	ut	som	ribbstickninge	löper	vertikalt.	

Symbols	are	missing	bellow	

Luftmaska	
fast	maska	
hst	ffmb	
hst	bbmb	
smygmaska	

Sarah	Knight	www.craftsfromthecwtch.co.uk	
gick	hand	i	hand	med	Marinke	när	hon	designade	denna	bit	av	mönstret.	
Pattern	Copyright	©	www.scheepjeswol.com	

Detta	mönster	är	till	för	obegränsad	personlig	användning.	Du	får	skriva	ut	en	kopia	eller	spara	en	digital	kopia	endast	för	personligt	bruk.	Reproducera	eller	sälj	inte	
inte	detta	mönster	(digitalt	eller	i	tryck).	Detta	dokument	får	inte	läggas	ut	på	internet,	varken	hela	dokument	eller	delar	av	det.	Du	får	sälja	föremål	skapade	efter	
detta	mönster	så	länge	designern	får	erkännande.	Vänligen	skriv	inte	ut	kopior	att	distribuera	vid	garnförsäljning	då	detta	är	ett	brott	mot	upphovsrättslagen.	



”The	voice	of	the	sea	speaks	to	the	soul.”	

Denna	CAL	designades	ursprungligen	av	Marinke	Slump	(aka	Wink)	från	www.acreativebeing.com	och	släpps,	till	
minne	av	henne,	av	bloggarna	och	designerna	som	kände	och	arbetade	med	henne.	

Scheepjes	CAL	2016	

Vecka	11	

Garnfärger	till	denna	ruta	
Dancing	in	the	Sea	/	Dansar	i	Havet:	Merino	Soft	Klimt	(616)	eller	Colour	Crafter	Delft	(1117)	
Dancing	in	the	Rain	/	Dansar	i	Regnet:	Merino	Soft	Vermeer	(612)	eller	Colour	Crafter	Dokkum	(1302)	
Dancing	under	the	Stars	/	Dansar	under	Stjärnorna:	Merino	Soft	Picasso	(621)	eller	Colour	Crafter	Maastricht	(1246)	
	
Förkortningar	

Bubbelmaska	(B)	(3-stolpekluster,	1	lm,	3-stolpekluster)	i	en	maska	
lm	luftmaska	
fm	fast	maska	
sm	smygmaska	
st	stolpe	
2-stolpekluster	(Omslag,	för	in	virknålen	i	det	indikerade	mellanrummet/maskan,	omslag	och	dra	upp	en	ögla,	
omslag	och	dra	genom	två	öglor)	två	gånger,	för	in	virknålen	i	samma	mellanrum/maska	varje	gång,	omslag	och	dra	
igenom	alla	öglor	på	virknålen.	
3-stolpekluster	Som	2-stolpekluster,	men	virka	()	3	gånger.	
RS	rätsida	
AS	avigsida	

Notera	
Det	har	visat	sig	att	rutorna	kan	bli	för	långa	beroende	poå	hur	du	virkar	dina	bubbelmaskor.	Detta	kan	lösas	genom	
att	utesluta	den	sista	upprepningen	av	bubbelmaskor	–	raderna	23	och	24.	

Mönster	:	Gör	4	rutor	

32	lm		

Rad	1	(RS)	Fm	i	andra	lm	från	virknålen,	*3	lm,	hoppa	över	nästa	2	lm,	B	i	nästa	lm,	3	lm,	hoppa	över	nästa	2	lm,	fm	i	
nästa	lm;	upprepa	från	*	till	slutet	av	raden,	vänd.	[5	B]	

Rad	2	1	lm	(räknas	inte	som	maska	härifrån	och	genom	hela	mönstret),	fm	i	den	första	m,	3	fm	i	alla	3-lmbågar	till	
slutet	av	raden,	fm	i	den	sista	maskan,	vänd.	[32	fm]	

Rad	3	2	lm,	2-stolpekluster	i	första	fm	(räknas	som	3-stolpekluster),	*3	lm,	hoppa	över	2	fm,	fm	i	nästa	fm,	3	lm,	
hoppa	över	2	lm,	B	i	nästa	fm;	upprepa	från	*till	slutet	av	raden,	vänd	utan	att	ha	virkat	i	den	sista	fm.	[4	B,	2	3-
stolpekluster]	

Rad	4	Som	Rad	2	

Rad	5	1	lm,	fm	i	första	maskan,	*3	lm,	hoppa	över	2	fm,	B	i	nästa	fm,	3	lm,	hoppa	över	2	lm,	fm	i	nästa	fm;	upprepa	
från	*	tills	det	är	7	maskor	kvar,	3	lm,	hoppa	över	2	fm,	B	i	nästa	sm,	3	lm,	hoppa	över	3	fm,	fm	i	sista	fm,	vänd.	[5B]	

Raderna	2	–	5	fast	mönster	

Raderna	6	–	21	Upprepa	raderna	2	–	5	

Raderna	22	–	24	Upprepa	raderna	2	–	4,	klipp	inte	av	garnet.	

Kant	

Varv	1	(RS)	1	lm	(räknas	ej	som	maska),	virka	26	fm	jämt	fördelat	på	alla	sidorna	på	rutan,	med	3	fm	i	alla	
hörnmaskorna,	sm	i	första	fm.	Klipp	av	garnet,	fäst	trådar,	sätt	fast	garn	i	avvikande	färg	och	blocka.	



Luftmaska	
fast	maska	
stolpe	
bubbelmaska	(virkas	I	den	fasta	maskan	som	är	indikerad	med	ett	streck	I	diagramet)	
smygmaska	

Annelies	Baes	
www.en.vicarno.com	

gick	hand	i	hand	med	Marinke	när	hon	designade	denna	bit	av	mönstret.	

Pattern	Copyright	©	www.scheepjeswol.com	
Detta	mönster	är	till	för	obegränsad	personlig	användning.	Du	får	skriva	ut	en	kopia	eller	spara	en	digital	kopia	
endast	för	personligt	bruk.	Reproducera	eller	sälj	inte	inte	detta	mönster	(digitalt	eller	i	tryck).	Detta	dokument	får	
inte	läggas	ut	på	internet,	varken	hela	dokument	eller	delar	av	det.	Du	får	sälja	föremål	skapade	efter	detta	mönster	
så	länge	designern	får	erkännande.	Vänligen	skriv	inte	ut	kopior	att	distribuera	vid	garnförsäljning	då	detta	är	ett	
brott	mot	upphovsrättslagen.	

	

	



”The voice of the sea speaks to the soul.” 

Denna CAL designades ursprungligen av Marinke Slump (aka Wink) från www.acreativebeing.com och släpps, till 

minne av henne, av bloggarna och designerna som kände och arbetade med henne. 

Scheepjes CAL 2016 

Vecka 12 

Garnfärger till denna ruta 

Dancing in the Sea / Dansar i Havet: Merino Soft Kahlo (626) eller Colour Crafter Emmen (1116) 

Dancing in the Rain / Dansar i Regnet: Merino Soft Hogarth (605) eller Colour Crafter Alphen (1722) 

Dancing under the Stars / Dansar under Stjärnorna: Merino Soft Rothkow (623) eller Colour Crafter Roermond (1123) 

Förkortningar 

lm luftmaska 

fm fast maska 

hst halvstolpe 

sm smygmaska 

m maska 

RS rätsida 

AS avigsida 

Mönster : Gör 4 rutor 

34 lm 

Grundrad (AS) Sm i andra lm från virknålen, sm i nästa 3 m, (hst i nästa 5 lm, sm i nästa 5 lm) upprepa fram till de 4 

(inte 2) sista m, sm i de 4 sista m, vänd. [33 m] 

*Hela mönstret arbetas i bakre maskbågen. 

Rad 1 (RS) 2 lm (räknas som hst genom hela mönstret), hst i nästa 3 m, (sm i nästa 5 hst, hst i nästa 5 sm) upprepa 

fram till de 4 sista m, hst i de 4 sista m, vänd. 

Rad 2 2 lm, hst i nästa 3 m, (sm i nästa 5 sm, hst i nästa 5 hst) upprepa fram till de 4 sista m, hst i de 4 sista m, vänd. 

Rad 3 Sm i de första 4 hst, (hst i nästa 5 sm, sm i nästa 5 hst) upprepa fram till de 4 sista m, sm i de sista 4 m, vänd. 

Rad 4 Sm i de första 4 m, (hst i nästa 5 hst, sm i nästa 5 sm) upprepa fram till de 4 sista m, sm i de sista 4 m, vänd. 

Raderna 5-28 Upprepa raderna (1-4) ytterligare 6 gånger. 

Rad 29 (RS) Upprepa rad 1 ytterligare en gång, klipp inte av garnet. 

Kant 

Varv 1 (RS) 1 lm (räknas ej som maska), virka 26 fm jämt fördelat på alla sidorna på rutan, med 3 fm i alla 

hörnmaskorna, sm i första fm. Klipp av garnet, fäst trådar, sätt fast garn i avvikande färg och blocka. 

Luftmaska 

Fast mask 

2 fasta maskor tillsammans 

smygmaska i bakre maskbågen 

halvstolpe bakre maskbågen 

smygmaska 

Tammy Canavan-Soldaat 

www.canadutch.nl 

gick hand i hand med Marinke när hon designade denna bit av mönstret. 

Pattern Copyright © www.scheepjeswol.com 

Detta mönster är till för obegränsad personlig användning. Du får skriva ut en kopia eller spara en digital kopia endast för personligt bruk. 

Reproducera eller sälj inte inte detta mönster (digitalt eller i tryck). Detta dokument får inte läggas ut på internet, varken hela dokument eller delar 

av det. Du får sälja föremål skapade efter detta mönster så länge designern får erkännande. Vänligen skriv inte ut kopior att distribuera vid 

garnförsäljning då detta är ett brott mot upphovsrättslagen. 
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”The	voice	of	the	sea	speaks	to	the	soul.”	

Denna	CAL	designades	ursprungligen	av	Marinke	Slump	(aka	Wink)	från	www.acreativebeing.com	och	
släpps,	till	minne	av	henne,	av	bloggarna	och	designerna	som	kände	och	arbetade	med	henne.	

Scheepjes	CAL	2016	

Vecka	13	

Material	

Dancing	in	the	Sea	/	Dansar	i	Havet:	1	x	nystan	Merino		Soft	Da	Vinci	(606)	eller	1	x	nystan	Colour	Crafter	
Ermelo	(1710)	

Dancing	in	the	Rain	/	Dansar	i	Regnet:	1	x	nystan	Merino	Soft	Michelangelo	(603)	eller	1	x	nystan	Colour	
Crafter	Heerenveen	(1203)	

Dancing	under	the	Stars	/	Dansar	under	Stjärnorna:	1	x	Merino	Soft	Rembrandt	(609)	eller	1	x	nystan	
Colour	Crafter	Veendam	(1004)	

Stoppnål	

Virknål	(*notera:	Vi	föreslår	att	du	använder	en	5,5mm	virknål	när	du	virkar	ihop	dina	rutor,	men	du	kan	
behöva	ändra	storlek	beroende	på	din	trådspänning)	

Markörer	

Information	

Ihopvirkandet	av	rutorna	görs	i	rader,	ruta	för	ruta	tills	hela	raden	är	klar.		

*Klipp	inte	av	garnet	efter	du	virkat	ihop	två	rutor.	

Börja	med	att	virka	ihop	alla	lodräta	rader	och	fortsätt	sedan	med	de	vågräta.	Ihopvirkandet	sker	från	höger	
till	vänster	(för	högerhänta,	vänterhänta	arbetar	från	vänster	till	höger).	Genom	att	virka	ihop	rutorna	på	
detta	sättet	blir	det	bara	få	trådar	att	fästa	och	filten	får	en	fin	solid	och	stadig	karaktär.	Det	här	sättet	att	
virka	ihop	rutorna	är	också	estetiskt	tilltalande	tack	vare	att	man	virkar	ihop	ruterna	kontinuerligt.	

Din	filt	kommer	växa	ruta	för	ruta,	rad	efter	rad.	

Vi	rekomenderar	att	du	sätter	dig	bekvämt	och	har	gott	om	plats	att	arbeta	och	sprida	ut	din	filt	för	att	
undvika	misstag	(och	att	ruter	och	rader	hamnar	fel).	

I	denna	metod	används	smygmaskor	för	att	virka	ihop	rutorna.	Detta	sätt	gör	att	sömmen	blir	helt	platt.	

Använd	en	större	virknål	när	du	virkar	ihop	rutorna	eftersom	du	kommer	virka	smygmaskor	och	du	vill	att	
ihopsättningen	ska	förbli	stretchig.	Vi	rekomenderar	5	–	6	mm.	

Lodrät	ihopvirkning	

Steg	1	

• Ta	de	två	rutorna	längst	uppe	till	höger	(se	diagram)	:	1	’V	10’	ruta	och	1	’V	3’	ruta.	Placera	dem	
bredvid	varandra,	sida	vid	sida.	

• Ta	en	titt	på	kanten	gjord	av	fasta	maskor.	Varje	maska	har	2	maskbågar,	den	främre	maskbågen	
(den	som	är	mot	dig)	och	den	bakre	maskbågen	(den	som	är	mot	bordet	eller	ytan	du	arbetar	på).	
Från	och	med	nu	kallas	de	bakre	maskbågarna	INRE	MASKBÅGAR.	Hela	ihopvirkandet	kommer	
göras	i	dessa	INRE	MASKBÅGAR.	

• Använd	en	större	virknål	för	att	bibehålla	en	lös	trådspänning.	Detta	är	avgörande.	
• Börja	ihopvirkandet	i	maskan	under	den	med	en	avvikande	tråd	och	avsluta	ihopvirkandet	av	rutan	i	

maskan	med	den	avvikande	tråden.	Detta	innebär	att	varke	ruta	virkas	ihop	med	29	maskor.	
	
Ta	ditt	garn	och	virknål.	Gör	en	ögla	som	du	sätter	på	virknålen.	För	därefter	in	virknålen	från	
framsidan	genom	den	innre	maskbågen	på	den	första	maskan.	För	sedan	in	virknålen	genom	den	



innre	maskbågen	(från	framsidan	här	också)	på	den	första	maskan	i	den	andra	rutan.	Dra	garnet	
genom	alla	öglorna	(garnet	befinner	sig	på	baksidan	av	ditt	arbete,	detta	är	okej!)	
Gå	vidare	till	nästa	maska:	för	in	virknålen	(från	framsidan	igen)	genom	den	innre	maskbågen	på	
den	första	rutan,	därefter	gör	du	samma	sak	genom	den	innre	maskbåken	på	nästa	ruta	och	dra	
sedan	igenom	garnet	(dra	det	genom	3	öglor).	Var	noga	med	att	virka	löst	så	du	får	ett	stretchigt	
resultat.	Virka	ihop	maskorna	en	efter	en	tills	båda	rutorna	är	ihopvirkade.	
KLIPP	INTE	AV	GARNET.	
	
Ta	nästa	2	rutor:	’V	11’	och	’V	2’.	Placera	’V	2’	till	vänster	om	’V	3’	och	’V	11’	bredvid	’V	10’.	Placera	
dem	bredvid	varandra	precis	som	du	gjorde	med	de	två	första	rutorna.	
Fortsätta	virka	ihop	rutorna	med	smygmaskor	genom	de	inre	maskbågarna	och	kolla	noga	så	de	2	
första	ihopvirkade	rutorna	(’V	3’	och	V	10’)	inte	är	vridna.	Det	är	lite	klurigt	att	att	göra	den	första	
maskan	efter	du	är	virkat	ihop	de	2	första	rutorna	och	går	vidare	till	nästa	2.	Se	till	att	garnet	är	på	
baksidan	av	ditt	arbete.	
Fortsätt	virka	ihop	rutorna	på	samma	sätt.	
Fortsätt	göra	så	tills	du	virkat	ihop	den	hela	lodräta	raden	:	se	bild	1	(Finns	i	filen	med	mönstret	på	
engelska.	Översättarens	anmärkning)	Var	noga	med	att	rutorna	du	virkat	ihop	tidigare	INTE	ÄR	
VRIDNA.	
När	de	två	sista	rutorna	i	den	första	raden	är	ihopvirkade;	’V	8’	och	’V	9’,	klipper	du	av	garnet	och	
fäster	det.	
Du	har	nu	en	lång	rad	med	16	rutor	som	är	ihopvirkade	med	en	lådrät	söm.	
	
Steg	2	:	Lodrät	ihopvirkning	
Använd	samma	metod	för	att	virka	ihop	de	lodräta	raderna	2-3-4	och	5.	När	du	är	klar	består	din	filt	
av	rutor	som	bara	är	ihopvirkade	lodrät.	Nästa	steg	är	att	virka	ihop	de	vågräta	raderna.	
	
Steg	3	:	vågrät	ihopvirkning	
Använd	exakt	samma	metod	för	att	virka	ihop	de	vågräta	raderna	som	du	använde	när	du	virkade	
ihop	de	lodräta.	Det	är	enklast	att	börja	vid	nederkanten	av	filten	och	arbeta	sig	uppåt.	
När	2	rutor	i	en	rad	är	ihopvirkade	arbetar	du	’över	den	lodröta	sömmen’	för	att	komma	vidare	till	
nästa	rutor.	Det	är	totalt	7	vågräta	rader	att	virka	ihop.	Klipp	av	garnet	och	fäst	det	i	slutet	av	varje	
rad.	
	
VIKTIGT	:	Sy	inte	in	garnändarna.	Detta	kommer	göras	när	kanten	är	virkad.	
	
Annelies	Baes	
www.vicarno.com	
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”The	voice	of	the	sea	speaks	to	the	soul.”	

Denna	CAL	designades	ursprungligen	av	Marinke	Slump	(aka	Wink)	från	www.acreativebeing.com	och	släpps,	till	minne	
av	henne,	av	bloggarna	och	designerna	som	kände	och	arbetade	med	henne.	

Scheepjes	CAL	2016	

Vecka	14	

Material	

Färger	till	kanten	

Dancing	in	the	Sea	/	Dansar	i	Havet:	5	x	nystan	Merino		Soft	Da	Vinci	(606)	eller	2	x	nystan	Colour	Crafter	Ermelo	(1710)	

Dancing	in	the	Rain	/	Dansar	i	Regnet:	5	x	nystan	Merino	Soft	Michelangelo	(603)	eller	2	x	nystan	Colour	Crafter	
Heerenveen	(1203)	

Dancing	under	the	Stars	/	Dansar	under	Stjärnorna:	5	x	Merino	Soft	Rembrandt	(609)	eller	2	x	nystan	Colour	Crafter	
Veendam	(1004)	

Stoppnål	

Virknål	:	vi	rekommenderar	storlek	5mm	

Kant	

Kanten	virkas	runt	hela	filten.	Börja	uppe	i	högra	hörnet	och	arbeta	längst	den	övre	kanten	först,	fortsätt	sedan	med	ena	
långsidan,	undre	kanten	och	till	sist	den	andra	långsidan.	

I	alla	4	hörnen	virkar	du	följande	i	1	maska:	

1	fm	+	2	lm	+	1	fm	

Den	första	rundan	virkas	endast	i	den	bakre	maskbågen.	Alla	andra	rundor	virkas	i/under	båda	maskbågarna.	

Om	alla	dina	rutor	har	rätt	antal	fm	runt	om	kommer	det	bli	ett	enkelt	och	avslappnat	projekt	att	virka	kanten.	Om	du	
inte	har	rätt	antal	fm	runt	om	kan	du	improvisera	genom	att	virka	ihop	två	maskor	eller	hoppa	över	en	extra	maska.	

Det	är	väldigt	viktigt	för	filtens	form	att	ha	det	antal	fm	och	lm	som	anges	i	mönstret.	

När	du	virkar	det	första	varvet	på	kanten	kommer	du	lägga	märke	till	sömmarna	där	du	virkat	ihop	dina	rutor.	För	att	få	
en	jämn	och	estetiskt	tilltalande	kant	ska	du	virka	1	sm	i	den	sista	(eller	första)	maskan	i	sömmen.	Detta	för	att	
”integrera”	ihopvirkningen	av	rutorna	i	ditt	första	kantvarv.	

Varv	1	:	RS	Virka	endast	i	den	barkre	maskbågen	

Börja	i	det	övre	högra	hörnet,	fäst	garnet	med	1	sm,	1	lm	+	1	fm	i	samma	maska,	1	lm,	hoppa	över	1	fm,	(1	fm	i	nästa,	1	
lm	och	hoppa	över	nästa	maska)	x	13,	1	fm	i	den	sista	maskan	på	rutan.	Du	har	nu	kommit	till	en	söm	där	du	virkat	ihop	
rutorna.	Sm	i	den	yttersta	maskan	i	sömmen.	På	nästa	ruta	virkat	du	:	*	(1	fm	i	nästa	fm,	1	lm	och	hoppa	över	nästa	
maska)	x	14,	i	fm	i	den	sista	maskan,	sm	i	den	yttersta	maskan	i	sömmen,	upprepa	från	*	ytterligare	3	gågner.	På	den	
sista	rutan	på	den	övre	raden	virkar	du:	(1	fm	i	nästa	fm,	1	lm	och	hoppa	över	nästa	maska)	x	14,	i	hörnmaskan	:	1	fm	+	2	
lm	+	1	fm	

Arbeta	dig	sedan	ner	för	långsidan	:	1	lm	och	hoppa	över	nästa	maska	(1	fm	i	nästa	maska,	1	lm	och	hoppa	över	nästa	
maska)	x	13,	1	fm	i	den	sista	maskan	på	rutan,	sm	i	den	ytterska	maskan	på	sömmen.	På	nästa	ruta	virkar	du	:	*	(1	fm	i	
nästa	maska,	1	lm	och	hoppa	över	en	maska)	x	14,	1	fm	i	den	sista	maskan	på	rutan,	sm	i	den	yttersta	maskan	på	
sömmen,	upprepa	från	*	ytterligare	7	gånger.	På	den	sista	rutan	på	långsidan	virkar	du:	(1	fm	i	nästa	maska,	1	lm	och	
hoppa	över	en	maska)	x	14,	i	hörnmaskan	:	1	fm,	2	lm,	1	fm.	

Fortsätt	på	samma	sätt	på	den	nedre	kanten	och	den	andra	långsidan.	Avsluta	varvet	i	samma	maska	som	du	började	
med	:	1	fm	+	2	lm	och	slut	varvet	med	en	sm	i	den	första	fm,	vänd.	(Smygmaskorna	du	gjorde	vid	sömmarna	räknas	som	
1	lm.)	



Varv	2	:	AS	i	2	lmbågen	:	1	lm,	1	fm	+	2	lm	+	1	fm,	1	lm,	i	alla	1	lmbågar:	1	fm	+	lm.	Var	noga	med	att	virka	1	fm	+	1	lm	i	
smygmaskorna	du	virkade	i	sömmarna	(från	när	du	virkade	ihop	rutorna)	på	föregående	varv.	I	alla	hörnens	2	lmbåge:	1	
fm	+	2	lm	+	1	fm,	1	lm.	Virka	hela	varvet	på	detta	sätt.	Stäng	varvet	med	1	sm	i	den	första	fm.	Gör	sedan	en	smygmaska	i	
nästa	2	lmbåge.	Vänd.	

Varv	3	I	2	lmbågen	:	1	lm	+	1	fm,	1	lm,	i	alla	1	lmbågar	:	1	fm	+	1	lm.	I	alla	hörnens	2	lmbåge	:	1	fm	+	2	lm	+	1	fm,	1	lm.	
Virka	hela	varvet	på	detta	sätt.	Avsluta	varvet	i	samma	maska	som	du	brjade	i	med	:	1	fm	+	2	lm	och	stäng	med	en	sm	i	
den	första	fm.	Vänd.	

Varv	4	I	2	lmbågen	:	1	lm,	1	fm	+	2	lm	+	1	fm,	i	alla	1	lmbågar	:	1	fm	+	1	lm.	I	alla	hörnens	2	lmbåge	:	1	fm	+	2	lm	+	1	fm,	1	
lm.	Virka	hela	varvet	på	detta	sätt.	Stäng	varvet	med	1	sm	i	den	första	fm.	Gör	sedan	en	sm	i	den	första	2	lmbåge.	Vänd.	

Varv	5-13	Upprepa	varv	3	och	4	och	avsluta	med	varv	3.	Klipp	av	garnet	(du	kan	självklart	välja	att	göra	kanten	bredare).	
Fäst	alla	garnändar.	Blocka	filten	och	låt	den	lufttorka.	

Symbols	are	missing	bellow.	

Luftmaska	
fast	maska	
smygmaska	

Din	filt	är	nu	färdig.	Fäst	alla	garnändar,	tvätta	tillsammans	med	en	colour	catcher	(och	Eucalan	om	så	önskas)	och	
blocka	hela	filten.	Sy	till	sist	fast	ditt	märke	med	texten	’Dance	like	No	One	is	Watching’	genom	att	vika	det	om	kanten	
på	din	filt	och	sy	genom	hålen	på	båda	sidorna.	

*VIKTIGT*	

Filten	består	av	en	kombination	av	ljusa,	mörka	och	starka	färger.	Använd	en	Colour	Catcher	vid	den	första	tvätten.	
Ibland	har	garn	kvar	en	liten	mängd	färgrester	och	en	Colour	Catcher	fångaar	upp	dessa	och	gör	så	det	inte	blir	någon	
missförgning.	

Annelies	Baes	

www.vicarno.com	

gick	hand	i	hand	med	Marinke	när	hon	designade	denna	bit	av	mönstret.	
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”The	voice	of	the	sea	speaks	to	the	soul.”	
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släpps,	till	minne	av	henne,	av	bloggarna	och	designerna	som	kände	och	arbetade	med	henne.	

Scheepjes	CAL	2016	

Bonusmönster	

Material	

Denna	kuddde	är	virkad	med	garnet	som	blev	över	från	Scheepjes	CAL	2016	’Last	Dance	On	The	Beach’	

Eller	

Överbliven	Merino	Soft	och	en	4,5	mm	virknål	

Eller	

Överbliven	Colour	Crafter	och	en	4,5	mm	virknål	

Stoppnål	

Fyllning	(tvättbar)	att	fylla	kudden	med.	

Förkortningar	

bmb	bakre	maskbågen	
bbmb	bakom	bakre	maskbågen	
lm	luftmaska	
fm	fast	maska	
2	fm	tills	:	minska	1	maska	
hst	halvstople	
m	maska	
sm	smygmaska	
RS	rätsida	
AS	avigsida	

	

Information	
Kudden	består	av	2	hjärtan	som	är	virkade	med	fm.	Båda	hjärtana	är	ihopvirkade	med	en	mittdel	som	är	
virkad	i	Winks	favoritmaska	falsk	stickning.	

Eftersom	vi	alla	virkar	olika	varierar	mängden	garn	och	vilka	färger	du	har	över	från	filten.	Därför	var	vi	
skrivit	ett	basic	mönster	som	ger	dig	möjligheten	att	själv	använda	din	fantasi	och	välja	hur	du	vill	använda	
färgerna.	

Hjärta	

Gör	2	:	1	framstycke	och	1	bakstycke	

Rad	1:	RS	4	lm,	2	fm	i	andra	lm	från	virknålen,	fm	i	nästa	lm,	2	fm	i	den	sista	lm,	vänd.	–	5	fm	
Rad	2:	AS	1	lm,	2	fm	i	den	första	fm,	fm	i	nästa	3	fm,	2	fm	i	sen	sista	fm,	vänd.	–	7	fm	
Rad	3	1	lm,	2	fm	i	den	första	fm,	fm	i	nästa	5	fm,	2	fm	i	den	sista	fm,	vänd.	–	19	fm	
Rad	4	1	lm,	2	fm	i	den	första	fm,	fm	i	nästa	7	fm,	2	fm	i	den	sista	fm,	vänd.	–	11	fm	
Rad	5	1	lm,	fm	i	alla	fm,	vänd.	–	11	fm	
Rad	6	–	9	öka	:	1	lm,	2	fm	i	den	första	fm,	fm	i	alla	fm	tills	du	har	1	fm	kvar,	2	fm	i	den	sista	fm,	vänd.	–	9	fm	
Rad	10	1	lm,	fm	i	alla	fm,	vänd.	-	19	fm	
Rad	11	–	14	Upprepa	raderna	6	–	9.	–	27	fm	
Rad	15	1	lm,	fm	i	alla	fm,	vänd.	–	27	fm	
Rad	16	–	19	Upprepa	raderna	6	–	9.	–	35	fm	
Rad	20	1	lm,	fm	i	alla	fm,	vänd.	–	35	fm	



Rad	21	–	24	Upprepa	raderna	6	–	9.	–	43	fm	
Rad	25	1	lm,	fm	i	alla	fm,	vänd.	–	43	fm	
Rad	26	–	29	Upprepa	raderna	6	–	9.	–	51	fm	
Rad	30	1	lm,	fm	i	alla	fm,	vänd.	–	51	fm	
Rad	31	–	34	Upprepa	raderna	6	–	9.	-	59	fm	
Rad	35	1	lm,	fm	i	alla	fm,	vänd.	–	59	fm	
Rad	36	–	39	Upprepa	raderna	6	–	9.	-67	fm	
Rad	40	–	50	1	lm,	fm	i	alla	fm,	vänd.	–	67	fm	
Rad	51	öka	:	1	lm,	2	fm	i	den	första	fm,	fm	i	alla	fm	tills	du	har	1	fm	kvar,	2	fm	i	den	sista	fm,	vänd.	–	69	fm	
Rad	52	–	60	1	lm,	fm	i	alla	fm,	vänd.	-69	fm	
Rad	61	:	minska	1	lm,	hoppa	över	1	fm,	fm	i	alla	fm	tills	du	har	2	fm	kvar,	2	fm	tills,	vänd.	–	67	fm	
Rad	62	-	64	1	lm,	fm	i	alla	fm,	vänd.	–	67	fm	
Rad	65	Första	övre	hjärtdelen:	1	lm,	fm	i	nästa	33	fm,	vänd	och	låt	resten	av	raden	vara	oarbetad.	–	33	fm	
Rad	66	Minska	:	1	lm,	hoppa	över	en	fm,	fm	i	alla	fm	tills	du	har	2	fm	kvar,	2	fm	tills,	vänd.	–	31	fm	
Rad	67	1	lm,	fm	i	alla	fm,	vänd.	–	31	fm	
Rad	68	–	75	Upprepa	de	två	senaste	raderna	4	gånger.	–	23	fm	
Rad	76	–	80	minska	:	Minska	:	1	lm,	hoppa	över	en	fm,	fm	i	alla	fm	tills	du	har	2	fm	kvar,	2	fm	tills,	vänd.	–	
13	fm.	

Klipp	av	garnet	och	fäst.	

Virka	den	andra	övre	hjärtdelen	genom	att	gå	tillbaka	till	den	oarbetade	delen	av	rad	65,	hoppa	över	1	m	
och	upprepa	raderna	65	–	80.	Klipp	av	garnet	och	fäst.	

Kant	
Virka	1	varv	med	fm	runt	båda	härtana.	Börja	i	mitten	på	överdelen	och	virka	1	fm	på	alla	raderna,	hela	
vägen	runt,	sm	i	den	första	fm.	–	224	fm	(det	är	okej	om	du	har	ett	annat	antal	maskor	så	länge	du	har	
samma	antal	kantmaskor	på	båda	hjärtana).	

Mittdel	

I	Winks	favoritmaska	falsk	stickning	

Mittdelen	virkas	på	1	hjärta	med	hst	i	den	tredje	maskbågen,	maskbågen	bakom	den	bakre	maskbågen.	
Arbeta	hela	tiden	på	rätsidan.	

Varv	1	:	RS	Fäst	garnet	i	mitten	och	arbeta	endast	i	den	bakre	maskbågen	på	kanten	:	2	lm	(räknas	inte	som	
hst	genom	hela	mönstret)	hst	i	bmb	i	alla	fm,	sm	i	den	första	hst.	–	224	hst	i	bmb	
Varv	2	:	RS	2	lm,	hst	i	alla	bbmb	hela	vägen	runt,	sm	i	den	första	hst.	224	hst	i	bbmb	
Varv	3	–	13	Upprepa	varv	2,	

Du	kan	själv	avgöra	hur	många	rundor	du	virkar.	Antal	varv	avgör	tjockleken	på	din	kudde.	

Avsluta	

Sy	ihop	båda	hjärtana	(en	med	den	falska	stickningen)	med	en	osynlig	söm.	Lämna	en	15	cm	/	6	tum	
öppning.	Sy	endast	i	den	bakre	maskbågen	på	hjärtat	och	den	tredje	maskbågen	på	den	falska	stickningen.	

Fyll	kudden	och	sy	ihop	de	sista	15	cm.	

Din	kudde	är	nu	klar!	

Jellina	Verhoeff	

www.jellina-creations.nl	
gick	hand	i	hand	med	Marinke	när	hon	designade	denna	bit	av	mönstret.	
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