Stargaze Blanket
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Ännu en filt är född och det med en av mina favoritrutor, Haakmaaraaks Spicy Diamond
Blanket. Ni kanske känner igen den från när jag gjorde min Diamonds are forever-filt för ett
par år sedan. Jag valde att lägga upp rutorna på samma sätt även till denna filt då jag
verkligen älskar 3D-effekten den får. Istället för att få en fin nyanseffekt valde jag denna
gång att framhäva stjärnorna i mönstret och jag kan inte vara mer nöjd med resultatet.

Filten är virkad i ett av mina favoritgarner Scheepjes Colour Crafter 100g, ett mysigt
akrylgarn som man kan använda till det mesta. Filten består av 154 rutor totalt och mäter ca
220x170 cm (en diamantruta mäter ca 30x18 cm) vilket gör den helt perfekt för att värma
två personer på kalla vinterkvällar. Du kommer virka tre olika rutor för att få jämna kanter.
Haakmaarraak har bra diagram för hur du ska virka alla tre rutorna. Nedan ser du hur många
du ska virka av varje sort i varje färg.
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Färg
Lila 1067
Ljusgrå 1063

67
67

4
4

8
4

Jag får ut ca 9-10 hela rutor av ett nystan. Totalt har jag använt 19 nystan för hela filten
uppdelat enligt följande:




Lila 1067 – 8 nystan
Ljusgrå 1063 – 7 nystan
Mörkgrå 2018 – 4 nystan (denna färg har enbart används för att virka ihop filten)
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Man kan lägga upp rutorna på många olika sätt för att få en fin filt men jag har valt detta
sätt.

Ihopvirkningen av rutorna gjorde jag rad för rad horisontellt men huvudsaken är att du hittar
ett sätt som passar dig. Du ska virka runt hela rutan i varje rad utan undantag, glöm inte att
placera rutorna åt samma håll. Fäst med färg 2018 i det övre hörnet på långsidan av
diamanten. Virka 1 hst i det hörnet, *1 lm, 2 hst i nästa rad* tills du når hörnet på kortsidan.
2 lm, och fortsätt med 2 hst på nästa sida. Du virkar alltså inte någon halvstolpe på "tippen"
av hörnet utan fortsätter direkt på första raden på nästa sida. Upprepa *1 lm, 2 hst* tills du
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når hörnet på långsidan du nu arbetar på. I detta hörn virkar du 1 hst, 2 lm, 1 hst i samma
hörn. Fortsätt virka på detta vis tills virkat runt hela rutan.
När du ska virka ihop nästa intilliggande ruta ska du byta ut 1 lm på sidorna mot 1 sm runt
den motsatta luftmaskan på diamanten bredvid. I intilliggande hörn virkade jag 1 lm, 1 sm
runt luftmaskan på den andra rutan, 1 lm istället.

Jag valde att inte göra någon ram runt hela filten utan tycker om de lite ojämna kanterna.
Vill du dock göra en ram rekommenderar jag att du fortsätter detta i mönstret 2 hst, 1 lm, 2
hst osv.

Bra jobbat!!
Lägger du ut ditt alser på sociala medier så tagga gärna mig @LVAcrochet och/eller använd
hashtaggen #lvacrochet så hittar jag ditt arbete lättare.

www.lvacrochet.se
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