Bluebird’s Granny CAL 2016
Del 5 – Granny Mitre

Material
Dubbelt garn
4mm virknål
synål

Förkortningar - Sv
lm – luftmaska
m – maska
sm – smygmaska
*____* - repetera instruktionen mellan stjärnorna
bmb – bakre maskbåge

fm – fast maska
st – stolpe
lmb- utrymme skapat av lm på varvet innan
hö – hoppa över

Detta är sista delen och det är den svåraste hittills så snälla ta tid på dig, läs instruktionerna
och se till att du får lite virktid när huset är tyst och du är utan distraktioner när du kommer till
den randiga bården. Som med alla de tidigare blocken och remsorna finns inga råd om
färgsättning, det är helt upp till dig.
Gör 11
1.

2 lm och i första lm-öglan (eller alternativt startar du med en magisk ring om det blir för
tight) – 3 lm (skapar första st), 2 st, 2 lm, sedan *3 st 2 lm* tre gånger sm i 3:de lm

2.

med samma färg – vänd arbetet och gör sm till 1:a lmbågen till ditt vänster, 3 lm (skapar
en st) och fortsätt med instruktionerna i varje lmbåge *3 st 2 lm 3 st* tre gånger, och i
hörnet 3 st, 3 lm, 3st,

3.

Nu byter vi och arbetar endast på två sidor av kvadraten **notera att instruktionerna
nedan ger dig två rader av maskor**
i)

börja i ett 2 lm hörn 2 lm, 2 st (skapar 3 st) sedan flytta direkt till sidan och 3 st,
hörnet 3 st 2 lm 3 st, sidan 3 st och sedan en ensam 3 st för att skapa kanten

ii)

vänd, 2 lm, 3 st i mellanrummet mellan 3 st grupperna i rad i) och fortsätt tillbaka
med 3 st 2 lm 3 st i hörnet och en ensam st i slutet av varvet i 3:de lm på varv i)
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4.

repetera 3 med en ny färg, skapar två rader av mormorsmaskor

5.

repetera 3 med en ny färg, skapar två rader med mormorsmaskor

6.

repetera 3 med en ny färg men gör endast klart första varvet innan du fortsätter runt
hela rutan med 3 st i i mellanrummen skapade mellan raderna (se foto) du ska ha ett
hörn och 4 3 st grupper på varje sida– 18 m på varje sida

Sammanfogning: de fina sidorna mot varandra, fm genom endast bmb på båda rutorna
På varje färdig remsa med rutor gör vi ett varv på båda långsidorna med fm, dessa används för
att sammanfoga mormorsremsor på vardera sida. På denna gör alla fm i endast bmb, nålen i
båda bakre maskbågarna, öglorna 2 och 3 för att få en snygg och tät sammanfogning. När du
kommer till där två rutor möts gör du fm i det hörn du lämnar och fm i nästa hörn = 220 maskor

Mormorsremsa
Jag rekommenderar starkt att du antingen sitter på golvet eller vid ett bord vid denna del och
när du börjar så fortsätt tills du är klar då vi kommer leka med många bitar garn (håll katter,
hundar och annat som stör borta)
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Förberedelser –ta en titt på bilden, du behöver ett litet nystan garn till varje färgruta och
tillräckligt med garn för att göra 8 mormorsmaskor (lite förmycket är bättre), det sista du vill är
att det inte ska räcka. För att ta reda på hur mycket garn du behöver kan du göra 8
mormorsmaskor, dra upp maskorna igen och så har du rätt mängd garn till ditt lilla nystan.

Remsan i sig är samma remsa vi har gjort hela tiden och du ska ha 72 hela 3 st grupper längst
bredden.
Bär med garnet på baksidan på udda varven och framsidan på de jämna varven.
i) I bakgrundsfärgen 3 lm, 1 st i basen, *hö 2, 3 st i nästa* repetera till slutet och 2 st i sista
ii) Nu börjar du med färgbyten bara fortsätt mönstret som vanligt, byt och dra med dig
garnet. Så, 3 lm, 3 st i nästa utrymme till slutet st i lm kedjan från varv i
iii) 3 lm, 1 st i samma m, 3 st i nästa till slutet 2 st i sista – denna gång drar du garnet till där
du behöver fortsätta med maskorna, var försiktig så du inte drar för hårt
Repetera varv 2 och 3 igen, och sedan repetera varv 2 i bakgrundsfärgen. Det är inte möjligt att
ge dig hela bredden på diagrammet, fortsätt med mönstret enligt diagrammet nedan med
blockfärger när du når de sista två hela mormorsmaskorna gör du dessa i bakgrundsfärgen. Du
bör ha varv med 2 mormorsmaskor i varje färg.
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Färgbyte
Vid sista omslaget på sista st gruppen dra igenom den nya färgen, bär med garnet bakom dra lite
lätt vid varje byte, se till att du alltid bär med garnet på baksidan och där det är möjligt fånga
upp det i st grupperna när du återvänder för att säkra det. På varv 1 bär med garnet på
baksidan, på varv 2 bär med garnet på framsidan

Så har vi avslutat de sista varven, det kommer vara instruktioner på sammanfogning och bård
nästa gång. Om du redan börjat sammanfoga dem så gör det ingenting. Det finns ingen bestämd
ordning utan det är helt upp till dig.
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