
The Butterfly Effect Del 6

Djup nedan och högt upp i vår sky, reste de långt och länge utan ett gny. 
Vinden var deras bärare och visade dem rätt, vissa flög i den mörkaste av natt 
och några endast dagen de sett. 

Varv 40 (G) – börja i valfritt hörn
på detta varv kommer du hoppa upp och ned mellan flera olika varv. Från toppen 

kommer du att göra luftmaskbågar som hjälper dig ”klättra” ända ner till varv 33. 
Med början på toppen av varv 39 (”st-paret”) kommer du att fästa de oarbetade m 
från varv 38 ( det finns 19x2 av dessa ställen på varje sida), sen ner till varv 36 och 
slutligen i varv 33. Efter detta kommer du göra samma klättring fast uppåt. Detta 
kommer att göras diagonalt så därför kommer du att hoppa över många maskor, så var 
noga att kolla på bilderna och följ instruktionerna väl. 

*(st, 2 dst, 3 lm, 2 dst, st), rel.st.fram i nästa 2 m, st i nästa 3 m, hst i 
nästa 3 m, fm, 3 lm, fm i 1:a oarbetade rel.fm.bak från varv 38, 4 lm, 
rel.fm.fram runt den 2:a rel.hst.bak från varv 36, 6 lm, fm i hörn-lmbg på varv 
33, 6 lm, rel.fm.fram runt den 8:e rel.hst.bak från varv 36, 4 lm, fm i den 5:e 
oarbetade rel.fm.bak från varv 38, 3 lm, 

fm mellan det 5:e st-paret, (2 st i gr, 1 lm, 2 st i gr, 1 lm, 2 st i gr) i den nästa 
oarbetade rel.fm.bak från varv 38, fm mellan nästa st-paret, 3 lm, fm i nästa 
oarbetade rel.fm.bak från varv 38, 4 lm, rel.fm.fram runt den 19:e rel.hst.bak 
från varv 36, 16 lm, ffm runt maskor från varv 33/32/30 d.v.s gå igenom den 
lilla mini kokongen precis innan fjärilsvingen, 16 lm, rel.fm.fram runt 40:e 
rel.hst.bak från varv 36, 4 lm, fm i 16:e oarbetade rel.fm.bak från varv 38, 3 lm

fm mellan det 16:e st-paret, (2 st i gr, 1 lm, 2 st i gr, 1 lm, 2 st i gr) i nästa 
oarbetade rel.fm.bak från varv 38, fm mellan nästa st-paret, 3 lm, fm i nästa 
oarbetade rel.fm.bak från varv 38 <nr.18>, 4 lm, rel.fm.fram runt 53:e 
rel.hst.bak från varv 36, 11 lm, rel.fm.fram runt 3st.tsm från varv 33, 14 lm, fm 
runt den sista rel.hst.bak innan de 3 lm i mitten av varv 39, (2 st i gr, 1 lm, 2 st i 
gr, 2 lm, 2 st i gr, 1 lm, 2 st i gr) i 3lmbg, Hö gömda m, fm runt nästa m, 
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14 lm, rel.fm.fram runt 3st.tsm från varv 33, 11 lm, rel.fm.fram runt 8:e 
rel.hst.bak från varv 36, 4 lm, fm i 2:a oarbetade rel.fm.bak från varv 38, 3 lm, 
fm mellan det 2:a st-paret, (2 st i gr, 1 lm, 2 st i gr, 1 lm, 2 st i gr) i nästa 
oarbetade rel.fm.bak från varv 38, fm mellan nästa st-paret, 3 lm, fm i nästa 
oarbetade rel.fm.bak från varv 38 (nr,4), 4 lm, rel.fm.fram runt 21:a rel.hst.bak 
från varv 36, 16 lm, ffm runt maskor från varv 33/32/30 d.v.s gå igenom den 
lilla mini kokongen precis innan fjärilsvingen, 16 lm, rel.fm.fram runt den 42:a 
rel.hst.bak från varv 36, 4 lm, fm i den 13:de oarbetade rel.fm.bak från varv 38, 
3 lm, fm mellan det 13:e st-paret, (2 st i gr, 1 lm, 2 st i gr, 1 lm, 2 st i gr) i nästa 
oarbetade rel.fm.bak från varv 38, 

fm mellan det nästa st-paret, 3 lm, fm i nästa oarbetade rel.fm.bak från 
varv 38 (nr.15), 4 lm, rel.fm.fram runt 53:e rel.hst.bak från varv 36, 6 lm, fm i 
hörn-lmbg från varv 33, 6 lm, rel.fm.fram runt den näst sista rel.hst.bak från 
varv 36 (nr.59), 4 lm, fm i den sista oarbetade rel.fm.bak från varv 38, 3 lm, fm 
i den sista st från varv 39, hst i nästa 3 m, st i nästa 3 m, rel.st.fram i nästa 2 m; 
upprepa från * till slut

per sida - 8 st, 4 dst, 10 3lmbg, 4 rel.st.fram, 
6 hst, 24 fm, 12 rel.fm.fram, 10 4lmbg, 4 6lmbg, 4 16lmbg, 2 ffm, 16 2 st i gr, 10 
1lmbg, 2 11lmbg, 2 4lmbg, 1 2lmbg

Varv 41 (F) – börja i den andra fm som gjordes i hörn-lmbg på varv 33
På detta varv kommer du inte att virka i hörnen men du kommer att gå upp och 

ned via rankorna som skapades i föregående varv,
*fm, (7 fm, st) i 6lmbg, rel.st.fram runt rel.fm.fram, (hst, 4 fm, picot2b) i 

4lmbg, rel.fm.fram runt fm, 3 fm i 3lmbg, Hö fm, rel.hst.fram runt gr, (2 st, dst) 
i 1lmbg, rel.dst.fram runt gr, (dst, 2 st) i 1lmbg, rel.hst.fram runt gr, Hö fm, 3 
fm i 3lmbg, rel.fm.fram runt fm, (4 fm, hst) i 4lmbg, rel.st.fram runt 
rel.fm.fram, 

(st, picot2b, hst, 3 fm, hst, st, picot2b⭐ sm placeras i 26:e m på varv 35⭐, st, 
hst, 8 fm, hst runt lmbg OCH den oarbetade lmbg på baksidan av ditt arbete 
från varv 32, st, picot2b, 2 st, hst, 6 fm) i 16lmbg, rel.fm.fram runt ffm, 

(3 fm, 2 st, picot2b, st, hst, fm -placeras på baksidan av ditt arbete i de 3:dje m 
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från varv 32 & 31 – den första hst av fjärilsvingen och runt lmbg - 7 fm, hst, 2 st, 
picot2b⭐ sm placeras i 35:e m på varv 35⭐, st, hst, 2 st, dst, picot2b⭐ sm 
placeras mellan 13:e st-paret från varv 39⭐, dst, st, hst) i 16lmbg, rel.fm.fram 
runt rel.fm.fram,

(5 fm, picot2b) i 4lmbg, rel.fm.fram runt fm, 3 fm i 3lmbg, Hö fm, 
rel.hst.fram runt gr, (2 st, dst) i 1lmbg, rel.dst.fram runt gr, (dst, 2 st) i 1lmbg, 
rel.hst.fram runt gr, Hö fm,

3 fm i 3lmbg, rel.fm.fram runt fm, (st, picot2b, 2 st, hst, fm) i 4lmbg, 
rel.fm.fram runt rel.fm.fram, (8 hst, 6 fm) i 11lmbg, rel.fm.fram runt 
rel.fm.fram, 

(6 fm, 2 hst, hst runt lm OCH i den 3:dje hst från toppen av 11lmbg, hst, fm 
i 57:e m på varv 35 och runt lmbg, 3 hst, hst i både lmbg OCH i den 2:a 
rel.hst.bak från varv 39, 2 hst) i 14lmbg, Hö fm,

Rel.hst.fram runt gr, 2 st i 1lmbg, rel.st.fram runt gr, (2 st, dst, 1 lm, dst, 2 
st) i 2lmbg, rel.st.fram runt gr, 2 st i 1lmbg, rel.hst.fram runt gr, Hö fm,

(2 hst, hst i lmbg OCH i 4:e rel.hst.bak från varv 39, 3 hst, fm i 4:e m från 
varv 35 och runt lmbg, 4 hst, 6 fm) i 14lmbg, rel.fm.fram runt rel.fm.fram, (6 
fm, 5 hst, sm runt kroppen på den 7:e hst i 14lmbg - den är efter fm som gjordes 
på varv 35 och i lmbg-, 3 hst) i 11lmbg, rel.fm.fram runt fm, (fm, hst, 2 st, 
picot2b, st) i 4lmbg, rel.fm.fram runt fm, 3 fm i 3lmbg, Hö fm,

rel.hst.fram runt gr, (2 st, dst) i 1lmbg, rel.dst.fram runt gr, (dst, 2 st) i 
1lmbg, rel.hst.fram runt gr, Hö fm, 3 fm i 3lmbg, rel.fm.fram runt fm, picot2b, 
5 fm i 4lmbg, rel.fm.fram runt rel.fm.fram, 

(hst, st, dst, picot2b⭐ sm placerad mellan 6:e st-paret från varv 39⭐, dst, 2 
st, hst, st, picot2b⭐ sm placerad i 26:e m på varv 35⭐ , 2 st, hst, 7 fm, fm -
placeras på baksidan av ditt arbete i de 3:e m från varv 32 & 31 – den första st i 
mitten av fjärilsvingen och runt lm - hst, st, picot2b, 2 st, 3 fm) i 16lmbg, 
rel.fm.fram runt ffm,

(6 fm, hst, 2 st, picot2b, st, hst runt lm OCH den oarbetade lm på baksidan 
av ditt arbete från varv 32, 8 fm, hst, st, picot2b⭐ sm placerade i 35:e m på 
varv 35⭐, st, hst, 3 fm, hst, picot2b, 2 st) i 16lmbg, rel.st.fram runt rel.fm.fram, 
(hst, 4 fm) i 4lmbg, rel.fm.fram runt fm, 3 fm i 3lmbg, Hö fm, rel.hst.fram runt 
gr, (2 st, dst) i 1lmbg, rel.dst.fram runt gr, (dst, 2 st) i 1lmbg, rel.hst.fram runt 
gr, Hö fm, 
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3 fm i 3lmbg, rel.fm.fram runt fm, (picot2b, 4 fm, hst) i 4lmbg, rel.st.fram 
runt rel.fm.fram, (st, 7 fm) i 6lmbg, fm i fm, 1 lm; upprepa från * till slut

per sida - 153 fm, 62 st, 5 rel.st.fram, 60 hst, 
18 picot2b, 16 rel.fm.fram, 10 rel.hst.fram, 13 dst, 5 sm, 3 rel.dst.fram, 2 1lmbg 

Varv 42 (B) – börja i valfritt hörn från varv 40
*(2 hst, st, 2 lm, st, 2 hst), hst i nästa 12 m, fortsätt nu att virka längst sidan 

i maskorna från varv 39: 
st i nästa 13 m, med början i 1lmbg, se till att du virkar i varje m och runt 

1lmbg, 5lm, Hö 5 m, som avser 2 st-par och 1lmbg, st i nästa 28 m, 5 lm, Hö 5 
m, st i nästa 6 m, 12 lm, Hö 8 m inkl lmbg, st i nästa 6 m, 5 lm, Hö 5 m, st i 
nästa 28 m, 5 lm, Hö 5 m, st i nästa 13 m, virka nu i varv 40 igen, hst i nästa 12 
m; upprepa från * till slut

per sida - 28 hst, 96 st, 1 2lmbg, 4 5lmbg, 1 
12lmbg

Varv 43 (A) – börja i valfritt hörn
*(2 hst, 1 lm, 2 hst), [st, rel.st.bak runt samma m] x3, st i nästa 9 m, hst i 

nästa 3 m, st i nästa 13 m, 5 lm, Hö 5lmbg, st i nästa 28 m, 5 lm, Hö 5lmbg, st i 
nästa 6 m, 5 lm, fm runt lmbg från varv 41 och 12lmbg från varv 42, 1 lm, fm 
runt lmbg från varv 41 och 12lmbg från varv 42, 5 lm, st i nästa 6 m, 5 lm, Hö 
5lmbg, st i nästa 28 m, 5 lm, Hö 5lmbg, st i nästa 13 m, hst i nästa 3 m, st i 
nästa 9 m, [st, rel.st.bak runt samma m] x3; upprepa från * till slut

per sida - 10 hst, 2 1lmbg, 118 st, 6 
rel.st.bak, 6 5lmbg, 2 fm

Varv 44 (C) – börja i valfritt hörn – på detta varv ska du virka i de oarbetade 
maskorna och lm från varv 40 och runt hörnet för att börja göra kokongerna i hörnen

(2 st, 3 dst, 2 st), rel.st.fram runt 2 m, rel.st.fram i nästa 6 m, 6 2st.tsm, 
hoppa ner till lmbg på varv 40, (dst, 2 st), rel.st.bak runt rel.fm.fram, 5 st i lmbg, 
rel.st.bak runt rel.fm.fram, 6 st i nästa lmbg, 2dst.tsm i båda lmbg som betyder 
att du börjar klättra upp till hörnet igen, 6 st i lmbg, rel.st.bak runt rel.fm.fram, 
5 st i nästa lmbg, rel.st.bak runt rel.fm.fram, (2 st, dst) i nästa lmbg, hoppa nu 
tillbaka upp till varv 43 börja virka i hst:en och arbeta upp till hörnet, 6 2st.tsm, 
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rel.st.fram i nästa 6 m, rel.st.fram runt 2 m, 
Klipp av garnet, fäst och upprepa på resterande tre hörn

per kokong  - 30 st, 5 dst, 14 rel.st.fram, 12 
2st.tsm, 4 rel.st.bak, 1 2dst.tsm,

Varv 45 (G) – börja i den först 2st.tsm på höger sida av en stor kokong innan 
valfritt hörn 

*[(hst, st, picot2b), (st, hst), (fm, hst)] x4, hst, 2st.tsm i nästa 2 m, 
3dst.tsm i nästa 3 m, 2st.tsm i nästa 2 m, [(hst, st, picot2b), (st, hst), (fm, hst)] 
x4, (hst, st, picot2b), (st, hst), hst i nästa 10 m, st i nästa 4 m, 4st.tsm i nästa 4 
m, st i nästa 4 m, hst i nästa 10 m, Hö hst från varv 45 och sm i st från varv 45,

Nu kommer du att virka i varv 43 tills du kommer till nästa kokonghörn med 
början i sista m innan kokongen du just gjorde – på den 2:a, 3:dje och 4:e 
upprepningen gå över kokongens rel.hst.bak och placera den nästa m i den oarbetade 
m bakom den ( som kommer vara en st)

fm, 10 lm, rel.fm.bak runt vardera av de 2 hörn-dst från varv 40 men runt 
”maskans huvud” och inte runt maskans kropp, 10 lm, fm i den första 
oarbetade m på varv 43 (som är en st), 

rel.hst.bak i nästa 12 m, 2 lm, hst runt båda lmbg, 2 lm, rel.hst.bak i nästa 
28 m, 2 lm, hst runt båda lmbg, 2 lm, rel.hst.bak i 6 m, 2 lm, hst runt båda 
lmbg, 2 lm, (hst, 1 lm, hst) i 1lmbg, 2 lm, hst runt båda lmbg, 2 lm, rel.hst.bak i 
nästa 6 m, 2 lm, hst runt båda lmbg, 2 lm, rel.hst.bak i nästa 28 m, 2 lm, hst 
runt båda lmbg, 2 lm, rel.hst.bak i nästa 12 m, Hö m; upprepa från * till slut

per sida - 55 hst, 26 st, 9 picot2b, 10 fm, 2 
2st.tsm, 1 3dst.tsm, 1 4st.tsm, 1 sm, 2 10lmbg, 2 rel.fm.bak, 92 rel.hst.bak, 10 2lmbg, 
1 1lmbg

SistersInStitch


