Bluebird’s Granny CAL 2016
Del 6 – Slutet och bården

Material
Dubbelt garn
4mm virknål
synål

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

fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe

lmb- utrymme skapat av lm på varvet innan

Då är vi här, avslutningen och bården. Du kommer att ha fem remsor helt färdiga. Det är helt
upp till dig i vilken ordning du placerar dem. En av dina remsor kommer behöva denna extra
mormorsremsa för att färdigställa toppen eller botten, eller någonstans mitt i mellan för att
försäkra dig om att du har en mormorsremsa överst och längst ner på din filt:
Extra mormorsremsa
Detta är ett lätt randigt mönster så det finns inget diagram
1.

3 lm (st) st i basen, *hoppa över två maskor, 3 st i nästa* repetera till slutet hoppa över
två och 2 st i sista maskan – byt färg

2.

vänd, 3 lm, 3 st i nästa mellanrum till slutet och st i toppen på de 3 lm på rad 1

3.

3 lm (st) st i basen, 3 st i nästa mellanrum till slutet, 2 st i sista maskans bakgrund

Repetera rad 2 och 3 i färgkombinationen nedan, 7 varv totalt
1. Färg
2. Färg
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3.
2.
3.
2.
3.

Bakgrund
Färg
Färg
Bakgrund
Bakgrund

När du valt ordningen på remsorna sätt ihop de långa sömmarna med de fina sidorna mot
varandra och sätt ihop med fm genom bmb på båda remsorna.
Bården
Jag rekommenderar starkt att du läser instruktionerna till bården innan du börjar och när du gör
första varvet har lite lugn och ro så du kan koncentrera dig på maskräkning.
1.

Börja i övre högra hörnet, 3 lm (skapar st) 2 st, 3 lm, 2 st, st över övre kanten till nästa
hörn 2 st, 3 lm, 3 st = 225 maskor totalt
Nu till första sidan. Du kommer göra st i sidan av blocken och även i remsorna. När du
kommer till ett möte mellan block och remsa gör en st i mellanrummet (oavsett sida det
spelar ingen roll) och sedan använder du maskräkningen här nedan på båda sidor om
sidoremsorna, fördela dem jämt utmed kanten. Jag skulle sätta en markör i varje del för
att hålla koll
Four in One block – 44 st
Four in One stripe – 26 st
Mitre block – 20 st
Mitre stripe – 14 st
Mormorsblomma – 20 st
Blommremsa – 18 st
Hexagon block – 17 st
Hexagon stripe – 11 st
Granny block – 44 st
Granny stripe – 10 st
Extra remsa – 18 st
Plus dina 10 st mellan varje block och remsa = Sidans maskantal 258 maskor
I tredje hörnet 3 st, 3 lm 2 st, repetera varvet på övre kanten även på nedre kanten, i
sista hörnet 2 st, 3 lm, 3 st innan du fortsätter upp längst andra sidan och sm i tredje lm i
första hörnet = 225 maskor längst nederkanten och 258 maskor längst sidan

2.

Nu ska vi göra ett antal mormorsvarv. Börja i hörnet, 3 lm (skapar st) 1 st 3 lm 2 st
*hoppa över nästa 2 m, 3 st i nästa* repetera till slutet och i nästa hörn gör 2 st, 3 lm, 2
st, fortsätt till slutet och sm i start lm
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Du ska ha 86 3 st grupper längst sidorna och 75 3 st grupper längst överkanten och
nederkanten
3-10. Börja i ett nytt hörn, 3 lm (skapar st) 1 st, 3 lm, 2 st, sedan 3 st i varje mellanrum till
hörnet där du gör 2 st, 3 lm, 2 st (notera nu att alla dina hörn nu har 2 st, 3 lm, 2 st för
att hjälpa dina hörn att vara platta)
Repetera detta varv fem gånger till så du tillslut har 8 varv med mormorsmaskor totalt.
***NOTERA, jag använde 295m/100g av Stylecraft Special DK till varv 10, 11 och 12***
11.

4 lm (skapar fm och 3 lm mellanrum), hörn fm, sedan 5 lm och fm i samma hörn lmb, *3
lm, fm i mellanrummet skapat mellan mormorsmaskorna på varv 10 nedan* repetera till
slutet där du kommer till hörnet fm, 5 lm, fm, fortsätt hela varvet runt och avsluta med
en sm i basen av de 4 lm som du startade med

12.

1 lm, i 3 lmb hst 2st, hst, sm I i fm på varv 11, i hörnet hst, 5 st, hst, *sm i fm på varv 11,
i 3 lmb hst, 2 st, hst* repetera till hörnet där du gör hst, 5 st, hst. Repetera på alla sidor
och avsluta med en sm i start lm

Och du är klar!

Bluebird av Emily Franks (en av mina fantastiska testvirkare)
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