Bubbelfilt
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Garn: Drops Nord
Färger: 01 – natur 150g, 07 – ljus beige 100g, 12 – puder rosa 150g, 13 – gammelrosa 150g
Virknål: 3,5 mm
Maskor: lm – luftmaska, fm – fast maska, bubbla (5 stolpar i ett kluster), hst – halvstolpe, st - stolpe

Virka en bubbelruta
En bubbelruta är väldigt lätt att göra. Du virkar ditt arbete rad för rad fram och tillbaka, och arbetet
består bara av två olika stygn, fasta maskor och bubbelmaskan vilket egentligen är ett kluster av
stolpar. Bubblan görs enligt följande steg:
1. Gör ett omslag precis som när du gör en stolpe.
2. Nålen ner i hålet, fånga upp tråden och dra igenom fortfarande precis som en stolpe.
3. Gör ett omslag och dra igenom 2 av 3 öglor på nålen.
4. Upprepa punkt 1-3 fyra gånger till så du har 6 stycken öglor på tråden.
5. Gör ett omslag och dra igenom tråden igenom samtliga öglor.
6. Gör en fast maska i nästa
7. Bubblan skapas på baksidan av ditt arbete, försök inte trycka fram den!
8. Alla bubblor på samma sida
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Hur läser man mönstret då? Jo, mönstrena är helt enkelt ett rutmönster som illustrerar en fin figur.
Jag börjar alltid mina rutor nerifrån och går uppåt för jag tycker bubblorna blir snyggast så men det
är egentligen en smaksak. Varje rad i rutmönstret är en rad i ditt arbete. Varje rad avslutas med en
luftmaska för att det ska bli en snyggare kant på rutan.
Ugglan nedan är 29 rutor bred vilket betyder att du gör 30 luftmaskor och börjar med 1 fm i andra lm
från nålen. Fortsätt göra 1 fm i varje lm raden ut. Du ska då ha 29 fm i en lång rad och detta är den
första raden (glöm inte 1 lm i slutet av raden). Enligt ugglans mönster ska du göra en rad till med fm,
1 fm i varje fm dvs 29 fm (1 lm i slutet). På rad 3 ska vi börja med bubblorna. Varje ifylld ruta är alltså
en bubbla och alla tomma rutor är en fast maska. Notera därför att efter en rad med bubblor
kommer det alltid ett helt varv med fasta maskor, detta för att man ska få alla bubblor på samma
sida.
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Jag placerar alltid ut rutorna som jag vill ha dem i den takt de blir färdiga. Det blir lättare att se vilken
färg man ska göra nästa ruta i då. Så innan du börjar virka ihop rutorna är det viktigt att du vet hur du
vill ha rutorna ordnade.

Virka ihop rutorna
Bestäm åt vilket håll du vill virka ihop först. Har du som jag rutor som är dubbelt så långa än andra så
är det att föredra att du virkar längs med långsidorna på dessa först, dvs vågrätt i mitt fall. Virka nu
ihop alla rutor i denna rad.
Rutorna virkas ihop genom att fästa tråden i hörnet på den första rutan och gör 1 fm, 1 lm, 1 fm i
hörnet på nästa ruta, 1 lm och tillbaka till nästa fm i första rutan. Fortsätt virka såhär fram och
tillbaka hela vägen till nästa sida av filten. Efter sista fm på varje ruta så gör du likadant, 1 lm och du
fortsätter med 1 fm i nästa rutas hörn.
Mina långa rutor är 60 maskor breda vilket betyder att det inte går jämnt upp med två små som
tillsammans blir 58 maskor breda. Därför gör jag alltid *1 fm, 1 lm* 2 gånger emellan de två små
rutorna, jag vill alltså att de små rutorna ska va kant i kant med den långa rutans yttersidor. Det
breda mellanrummet mellan de små rutorna kommer att ordna till sig när du virkar ihop åt det andra
hållet.
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När du har virkat ihop alla rutor vågrätt är det dags att virka ihop dem lodrätt. Det kan vara knepigt
att hitta alla maskor på sidorna om rutorna men försök att göra en fm i varje rad, det blir jämnast och
snyggast på detta sätt.

1 2 3 4

När du kommer till övergången där du har 1 lm mellan två olika rutor, gör då 1 fm runt lm (vågrätt
håll), 1 lm och sen 1 fm i nästa rutas hörn. Detta skapar en snygg övergång och som tajtar till hörnet
lite.

Kanten
Det finns många olika sätt att göra kanten på en filt, och den ena är snyggare än den andra. En enkel
kant som jag gör på väldigt många filtar är:
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Varv 1: 1 fm i varje maska (rad på sidorna). Gör 3 fm i varje hörn. Där det är ihopvirkat gör jag två fm,
1 fm på var sida om luftmaskan.
Varv 2: *3 lm, 1 fm i var tredje maska* upprepa varvet ut. I mittenmaskan i hörnen gör 1 fm, 3 lm, 1
fm i samma maska.
Varv 3: i varje lm-båge gör du följande: *1 fm, 1 hst, 1 st, 1 hst, 1 fm*. Fortsätt över till nästa lm-båge
och upprepa *-* varvet ut.
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Hitta fler mönster
Det bästa sättet att hitta fler mönster är på Pinterest genom att söka på ”bobble stitch crochet
pattern”. Det finns mängder av olka mönster att välja mellan. Va bara noga med att du gör dina rutor
lika stora då många mönster varierar mellan 29 och 33 rader.

Lycka till med din bubbelfilt och tveka inte att fråga mig ifall du har några funderingar under
arbetets gång.
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