I denne uge: Montering af krop og ærmer
Hvis du gik glip af "Informationer og materialer ", kan du finde det: HER
Hvis du gik glip af ”Del 1: Tjek af hæklefasthed & Firkanter/del 1” kan du
finde det: HER
Hvis du gik glip af “Del 2: Firkanter/del 2 & udspænding” kan du finde
det: HER
Jeg er meget taknemmelig og sender igen en kæmpe tak til de fantastiske
oversættere og CAL - Crochet A Long gruppen for deres grundige arbejde og
fantastiske støtte. Nedenfor er der links til hver enkelt oversættelse. Klik på
det valgte sprog, for at komme til blogindlægget fra denne uge!
**PLACE HOLDER FOR TRANSLATION LINKS, DO NOT TRANSLATE**

Lad os begynde:
I denne uge er der 2 trin:
Trin 1: Montering af krop
Trin 2: Montering af ærmer
TRIN 1: MONTERING AF KROPPEN
Først vil jeg lære dig sy metoden, jeg har brugt. Derefter vil vi samle
firkanterne ved brug af denne metode. Af samme årsag insisterede jeg på
lange ender på firkanterne og grundig hæftning, fordi jeg ville være sikker på
at firkanterne ikke trevler op. Jeg vil være sikker på at du får en pæn og flot
jakke når du er færdig!
Du skal bruge:
•

Alle dine firkanter

•

Stoppenål eller garnnål

•

Ekstra garn i samme farve som den sidste runde i dine firkanter

Opskriften er MATEMATISK DESIGNET, så hver gang du syer en firkant
sammen med den næste, vil det passe PRÆCIST med maskeantallet der skal
samles: lm til lm og stgm til stgm. Jeg har virkelig prøvet at gøre det så
nemt som muligt for jer dejlige mennesker, og jeg håber i er enige!
Først: Tag 2 SMÅ (A) firkanter. Vær sikker på at de begge har RETsiden op.
Popcornene i blomsterne skal puffe mod dig, og retsiden af maskerne skal
vende op af. Placér dem side ved side. Tag ca 60 cm garn i samme farve
som den sidste runde i dine firkanter, og tråd din nål.
Vi vil bruge en metode som jeg kalder “dobbeltsidet stigemaske” til at sy
vores firkanter sammen.
LAD IKKE DENNE DEL AF OPSKRIFTEN FORVIRRE DIG! Helt kort, så vil
vi kun sy under de øverste/forreste maskeled, i zigzag fra højre til venstre,
venstre til højre, først nedefra og op. Derefter vil vi vende dem og gøre det
samme tilbage i de tilbageværende (bagerste) maskeled. Jeg vil nedenfor
detaljeret beskrive det, men jeg tænkte en kort beskrivelse ville hjælpe.

*** PAS PÅ DU IKKE SYER DET FOR FAST ELLER STRAMT, SÅ DU MISTER
DET NATURLIGE STRÆK I DINE FIRKANTER. DET ER VIGTIGT FOR
SLIDSTYRKEN PÅ JAKKEN, DA DEN VIL BLIVE STRUKKET NÅR DEN BLIVER
BRUGT, SÅ DEN PASSER TIL KROPPEN***
Begynd med firkanten på højre side (du vil højst sandsynligt arbejde modsat
hvis du er venstrehåndet), stik nålen ind fra HØJRE mod VENSTRE, KUN
UNDER det ØVERSTE/FORRESTE MASKELED (den løkke som er på toppen og
tættest på dig) i 1-lm hjørnebuen. Derefter, under det øverste/forreste
maskeled, i det tilsvarende 1-lm hjørne i den modsatte firkant, også fra
HØJRE MOD VENSTRE, som vist her. Træk garnet igennem indtil du har
omkring 15 cm hængende tilbage. Du behøver ikke at trække det tæt
sammen endnu.

Gå til det ØVERSTE/FORRESTE MASKELED af stgm på den samme venstre
firkant, lige ovenover 1-lm hjørnet, og sæt nålen i fra venstre mod højre. Gå
derefter til den tilsvarende stgm på den højre firkant og sæt nålen i under
den øverste/forreste maskeled, også fra venstre mod højre.

Fortsæt til den næste stgm over den stgm du lige har brugt i den højre
firkant, og sæt nålen igennem den øverste/forreste maskeled, træk garnet
gennem stgm og den tilsvarende stgm på den venstre firkant. Fortsæt med
at sy frem og tilbage , venstre mod højre, højre mod venstre, venstre mod
højre osv. Stop når du har syet 1-lm hjørnebuen på begge firkanter sammen
i toppen. Pas på du ikke trækker for hårdt og rykker arbejdet.

Der dannes en som som er flad og sikker og der er ingen højdeforskel
mellem firkanterne.

Når jeg ikke lige har taget et foto 5 cm væk, så ser det ovenikøbet ret
sømløst ud! ;)
Men, lad os dobbelt sikre den! Vend de samlede firkanter rundt så
VRANGSIDEN er op mod dig. Bemærk at du har alle de ubrugte maskeled
tilbage hele vejen ned? (Husk, vi har kun brugt de øverste/forreste løkker
indtil nu?)
Lad os dobbelt sikre, og bruge sammen metode som på forsiden. Vi arbejder
os NEDAF sømmen og samler det resterende maskeled op, højre til venstre
under de øverste/forreste maskeled (modsat for venstrehåndede!) og
bagefter venstre mod højre. PRÆCIS på samme måde som på forsiden, men
nu arbejder vi oppefra og nedaf, hvor vi før arbejdede nedefra og op. Sæt de
tilsvarende masker sammen langs firkanterne. 1-lm hjørne til det andet 1-lm
hjørne osv. Billedet nedenfor er taget efter jeg har arbejdet mig ned langs
firkanterne.

Brug et øjeblik på at hæft enderne som vi gjorde i firkanterne.
Vi vil nu samle alle vores firkanter med denne metode på nedenstående
måde for at lave kropsdelen på jakken. Den begynder rigtigt at vise sin form
nu!

For at gøre det simpelt: Denne opskrift er egentlig bare et puslespil som er
strategisk samlet for at lave et stykke tøj. De små firkanter er halvt så store
som mellem firkanterne og ¼ del af den store. Det gælder for alle størrelser.
For at opsummere: Skemaet nedenfor viser antallet af 3-stgm
grupper der er på HVER side af hver firkant i hver enkelt firkant
størrelse og jakke størrelse: Du tæller 1 3-stgm gruppe i hjørnet, alle 3stgm grupperne ned langs siden og 1 3-stgm gruppe i det næste hjørne, for
at finde det totale antal 3-stgm grupper som du har. Sammenlign det med
skemaet for at være sikker på at dine firkanter passer.

Jakke størrelse
Firkant type

XXS/XS

S/M

L/XL

2XL/3XL

4XL/5XL

(A) Lille

4

5

6

7

8

(B) Mellem

8

10

12

14

16

(C) Stor

16

20

24

28

32

Med henvisning til skemaet ovenfor, antallet af 3-stgm grupper på hver side
og samlingen af stgm til stgm og 1-lm hjørnebue til 1-lm hjørnebue:
Læg alle firkanter side ved side og begynd med trin 1.
Trin 1: Saml alle 8 SMÅ firkanter på én side, så de danner en lang række.
Du vil måske bemærke at jeg har brugt multifarvet garn, og fik forskellige
farver i midten i mine firkanter. Jeg brugte et øjeblik på at flytte rundt på
firkanterne, indtil jeg kunne lide rækkefølgen, før jeg begyndte at sy dem
sammen.

Trin 2: Sæt en MELLEM firkant sammen med en anden MELLEM firkant, så
de bliver til en rektangel, bestående af to firkanter. Gør det samme med de 2
resterende MELLEM firkanter. Her brugte jeg også lidt tid på at flytte rundt
på firkanterne, så farverne i det multifarvede garn passede sammen.

Trin 3: Med vrangsiden imod hinanden, placér de 2 mellem rektangler
ovenpå den store firkant og sy dem sammen foroven, dette danner
skuldrene. Billedet nedenunder viser det.

Trin 4: Saml den nederste halvdel af de 2 mellem firkanter til den store
firkant i begge sider. Start på i toppen af den nederste mellem firkant til
venstre og saml 8 (10, 12, 14, 16) 3-stgm grupper med den store firkant,
dette danner ærmegabet/armhulen. Gør det samme med firkanten til højre,
og det danner den anden armhule. ** Når det øverste sting i hjørnet af den
nederste mellem firkant laves på midten af den store firkant, sy da
luftmaskebuen og den første stgm gruppe godt fast. Dette giver dig
armhulen af din jakke. Hvis du ikke gør dette, vil der blive et hul, når du
fortsætter med ærmerne.

Trin 5:
NOTE OMKRING STØRRELSE OG FACON:
Vi har forsøgt at få jakken til at passe til så mange kropstyper som
muligt, ved at lave et gennemsnit af forskellige størrelser. Jeg er
sikker på at du ved, vi alle er forskellige! For de store størrelser
vokser bredden, lidt mere end højden gør. Derfor, lægger vi vores
tillid til det naturlige stræk i garnet, så det giver sig og tilpasser sig
kroppen og stadig bibeholder det ”matematiske puslespil” aspekt i
jakken. SÅ:

Du har måske brug for at “klemme” din stribe med 8 små firkanter eller
“strække” din samling af den mellem/store firkant for at det passer til
syningen. Ved brug af jakken, vil den store firkant blive strukket på tværs af
ryggen. Her er desuden:
TIPS & TRICKS BLOG INDLÆG
Dette indlæg vil være tilgængeligt og opdateret igennem hele CALen, så vi
kan tilpasse til krop og pasform mens vi arbejder. Marker siden og tjek den
ofte!
Tilføj striben med 8 små firkanter til den tilbageværende kant i bunden af
frontstykkerne på de 2 mellem firkanter og på tværs af bunden på den store
firkant.

Brug et øjeblik på at hæfte alle enderne på dette tidspunkt. Du vil blive glad
for at du gjorde det når du er færdig!
TRIN 2: ÆRMER

Den er god nok, vi er halvvejs færdige allerede! Lad os nu lave de små søde
ærmer. Kan du huske da vi startede, at garn mægnden var til den generøse
side? Der er en anden årsag til det. Du kan tilføje ekstra omgange til dine
små ærmer hvis du foretrækker det. Der er ingen indtag eller tilpasning af
ærmerne. De er lavet med omgange fra åbningen, hvor firkanterne er syet
sammen. Så hvis du har lyst til at tilføje et par omgange, så husk at
ærmerne vil få et kimono/sommerfugle-udseende, jo længere du laver dem,
modsat tilpassede ærmer. Bare en ”advarsel”, så du ved hvad du kan
forvente af designet :)
BLIV IKKE FORVIRRET VED ARMHULEN ELLER SKULDERSØMS OMRÅDET:
Kig på dette billede af armhulen:

Når du laver omgang 1 af ærmet, og du når til armhule området skal du
lave:
1. 3 stgm i den 2. stgm i 3-stgm gruppen i hjørnet i den øverste
mellem firkant (den blå streg)
2. 1 lm, lav 3 stgm i den 2. stgm i den 1. ledige 3-stgm gruppe, på
bagsiden af den store firkant (den orange streg)
3. Ingen masker fra ærmerne bliver arbejdet i 3-stgm grupperne på
den nedre mellem firkant (den lilla streg)
Når du laver omgang 1 af ærmerne, skal du lave 3 stgm i den 2. stgm i 3stgm gruppen i den store firkant ved skuldersømmen, 1 lm, og lav derefter 3

stgm i den 2. stgm i hjørnet af toppen på den øverste mellem firkant. Arbejd
ikke i sømmen.
Ærmerne: VEND IKKE ARBEJDET VED HVER OMGANG
Omg. 1: Med retsiden ud af med ærmeåbningen væk fra dig, lav en km med
BF i den 2. stgm i 3-stgm gruppen tæt på midten af den øverste mellem
firkant (som vist på billedet nedenfor), 3 lm (tæller som stgm), 2 stgm i
samme m, 1 lm, *3 stgm i den 2. stgm i alle 3-stgm grupper, 1 lm. Gentag
fra * hele vejen rundt, km i toppen af 3 lm.

Når omgang 1 er færdig, tæl 3-stgm grupperne hele vejen rundt. Her er
hvad du burde have:
Antal 3-stgm grupper:
XXS/XS: 16, S/M: 20, L/XL: 24, 2XL/3XL: 28, 4XL/5XL: 32
Hvis du ikke har det samme, så dobbelt tjek i armhule omgange og ved
skuldersømmen. Det er højst sandsynligt der fejlen er.

Omg. 2: Lav en km i den 2. stgm i den 1. 3-stgm gruppe, 3 lm (tæller som
stgm), 2 stgm i samme m, 1 lm, *3 stgm i den 2. stgm i alle 3-stgm
grupper, 1 lm. Gentag fra * hele vejen rundt, km i toppen af 3 lm. Klip
garnet og fortsæt til KANT OMGANGEN for størrelserne XXS/XS, S/M, L/XL,
fortsæt til de resterende størrelser.
Omg. 3-4: Gentag omg. 2, klip garnet for alle de resterende størrelser og gå
til KANT OMGANGEN.
ÆRME ÆNDRING: Skulle du have lyst til at lave ærmerne længere, klip
ikke garnet som anvist til din størrelse. Gentag omgang 2, så mange gange
du har lyst til. Prøv den på undervejs så du ved hvornår du skal stoppe.
Notér antallet af omgange du har lavet, så du kan lave det samme antal
gentagelser for det andet ærme. Husk at ærmerne vil blive
kimono/sommerfugl-agtige. Når du er tilfreds med længden, hvis du har
valgt at ændre den, klip garnet og gå til kant omgangen.
KANT OMGANG: Med retsiden mod dig selv, tilføj MF med en km i 2. stgm i
en vilkårlig 3-stgm gruppe i ærmet, 1 lm (tæller IKKE som en maske), 4
hstgm i samme m, km i næste 1-lm bue, *4 hstgm i den 2. stgm i den næste
3-stgm gruppe, km i næste 1-lm bue. Gentag fra * hele vejen rundt, og saml
i den 1. hstgm, klip garnet.
Gentag det hele med det andet ærme.
Nedenfor vises et færdigt ærme til størrelsen XXS/XS uden ekstra omgange:

Endelig, hæft de resterende ender.

TA-DA! Week 3 is DONE! *indsæt heppe og klappe lyd*
Vi er så tæt på at være færdige nu, det ligner faktisk et stykke tøj!
Mød mig næste onsdag d. 11 maj 2016 til den SIDSTE del af denne CAL!
Jeg glæder mig virkelig til at se billeder af jeres fine og smarte Garden Party
Jacket!
Meget kærlighed & garn,
Stephanie
Følg på Facebook her!

Følg på Instagram her!
Følg på Ravelry her!
Følg på Pinterest her!
Følg på YouTube her!
Følg på Twitter her!
Følg på Etsy her!
Meget Kærlighed & Tak Gives til Test Teamet: Nichole Kapel, Jamie
Cowley, Janean Craig, Tammii Crosland, Maggie Diaz, Katherine Popowski,
Amber Sarita, & Heather Sutton
Al information og alle billeder i dette opslag har copyright og ejes af
Crochetverse© 2016. Der må ikke kopieres eller videregives noget herfra,
hverken elektronisk, mundtligt eller skriftligt, hverken delvist eller som
helhed. I stedet kan du bruge det DIREKTE LINK til dette opslag. Jeg ville
påskønne det hvis du deler. Du må selvfølgelig sælge hvad du laver ud fra
dette mønster, men det må ikke masseproduceres. Jeg vil sætte pris på at
du krediterer Crochetverse som designer, hvis du sælger dit arbejde. Mange
tak fordi du respekterer det hårde arbejde, der lægges bag opskrifter, så vi
alle kan fortsætte med at være kreative :)

