UGE 3: AFSLUTNING PÅ SELVE SJALET

Velkommen tilbage! Lad os lige stoppe op og tale om hvor vidunderligt og sjovt, det er at vente på den
nye farve som dukker op i dit garnnøgle fra Wolltraum! Jeg tager ikke gas på dig, jeg har været sent oppe
ikke så få gange, bare for at nå frem til den næste farve i nøglet! Denne uge skal vi lave ærmegab og
færdiggøre sjalet.

Hvis du gik glip af Info/garn/hæklefasthed, kan du finde den her: INSERT LINK
Hvis du gik glip af Uge 1 & 2: Sjal – Start & midten, kan du finde den her: INSERT LINK

Her er de super fantastiske oversættelser til denne uge:
INSERT LINKS HERE

Lad os komme i gang:
FORKORTELSER:
M = masker
Lm = luftmasker
Km = kædemaske
Fm = Fastmasker
Stgm = Stangmasker
ELstgm = ekstra lang stangmaske

NU SKAL VI LAVE MELLEMRUMMET TIL ÆRMEGABENE!
Dette billede viser en oversigt af hvad vi skal gøre her:

Her er det, du skal beslutte hvilken størrelse du vil lave, standard eller plus størrelse over ryggen.
Jeg har været lidt forsigtig da jeg sagde 2XL, jeg føler at den også nemt kan passe til lidt større, men jeg
giver dig her målene så DU kan afgøre om sjalet passer dig, og hvilken størrelse du skal lave.
Det som afgør størrelsen er rygmålet, og det måles fra ærmegab til ærmegab over ryggen. Stræk ikke i
målebåndet, men lig det blot over hen over ryggen. Hvis du regner med at bruge sjalet over andet tøj, så
mål ryggen mens du har det på så der bliver taget højde for dette, og sjalet bliver komfortabelt at have
på. Tag rygmålet som vist på dette billede:

Målet vist ovenfor på det færdige sjal når det er let udstrakt er:
(Disse er de MAXIMALE mål. Når sjalet er draperet om kroppen er det naturligvis mindre. Men da stoffet
er meget åbent og eftergivende tillader det et større spænd i størrelser.)
Rygmål: Ca 46 cm (18”) for standard og ca 61 cm (24”) for plus str.

Du kan nu ved hjælp af disse mål vælge om du mener at sjalet vil passe dig. Jeg har haft 4 kvinder med
et rygmål på 58.5 cm (23”) til at prøve og godkende designet. Jeg har haft 2 kvinder med et rygmål på 66
cm (26”) som ikke syntes at designet passede dem. Alle personers kroppe er forskellige, så det er op til
dig at beslutte det, ved hjælp af de givende mål.
***Stoffet er MEGET eftergivende, så hvis du er i mellem to størrelser, kan det være en god ide at
vælge den MINDSTE:
Forskellen i mønstret er vist som (STANDARD, PLUS). Den eneste forskel, der er på de to størrelser er
afstanden imellem ærmegabene. Gennemgå trinene og marker evt. den instruktion, der relatere til din
størrelse.
FØRSTE ÆRMEGAB:
* Placer sjalet således, at hæftningen fra række 24 er i øverste højre hjørne.
Løkke #1: Start med 1 km i den anden fm i toppen af den (9./8.) trekant, talt fra den højre kant, 47 lm, 1
km i den første fm i toppen af den (13./12.) trekant fra højre, den (10.-12./9.-11.) trekant top springes
over. Klip garnet og hæft ender.
ANDET ÆRMEGAB:
Løkke #2: Lig sjalet som ved ærmegab 1, og tæl igen fra højre mod venstre. Start med 1 km i den anden
fm i toppen af den (18./19.) trekant, 47 lm, 1 km i den første fm i toppen af den (22./23.) trekant fra
højre, den (19.-21./20.-22.) trekant top springes over. Klip garnet og hæft ender.
NU, går vi tilbage til det oprindelige gitter mønster og RÆKKER for at lave toppen af sjalet.
NOTE: Række 25, er opdelt trinvis, så det er nemmere at følge.
Række 25: Start med 1 km i samme m (Ekstra Lang stgm) som du sluttede i, i række 24, 1 lm, 1 fm i
samme m, 1 stgm i de næste 5 lm, 1 fm i den næste 2-lm bue, *1 stgm i hver af de første 5 lm i næste
11-lm bue (igen vær opmærksom på du ikke overser den første skjulte maske), 2 lm, 1 stgm i næste lm, 2
lm, 1 stgm i hver af de sidste 5 lm af samme 11-lm bue, 1 fm i næste 2-lm bue, gentag fra *, indtil du har
lavet en fm i den sidste 2-lm bue før du lavede 47-lm buen til ærmegabet.
Den første 47-lm bue: **1 stgm i de næste 5 lm, 2 lm, 1 stgm i næste lm, 2 lm, 1 stgm i de næste 5 lm, 1
km i næste lm, gentag fra **, 2 GANGE MERE, 1 stgm i de næste 5 lm, 2 lm, 1 stgm i næste lm, 2 lm, 1
stgm i de sidste 5 lm i 47-lm buen, 1 fm i den næste 2-lm bue på selve sjalet.
Mellemrummet mellem 47-lm buerne: *1 stgm i hver af de første 5 lm i næste 11-lm bue, 2 lm, 1 stgm i
næste lm, 2 lm, 1 stgm i hver af de sidste 5 lm i samme 11-lm bue, 1 fm i næste 2-lm bue*, gentag fra **indtil du lavet en fm i den sidste 2-lm bue før den anden 47-lm bue.
Den anden 47-lm bue: **1 stgm i de næste 5 lm, 2 lm, 1 stgm i den næste lm, 2 lm, 1 stgm i de næste 5
lm, 1 km i næste lm, gentag fra **, 2 GANGE MERE, 1 stgm i de næste 5 lm, 2 lm, 1 stgm i næste lm, 2
lm, 1 stgm i de sidste 5 lm i 47-lm buen, 1 fm i den næste 2-lm bue på selve sjalet.
Den sidste del af sjalet: *1 stgm i hver af de første 5 lm i næste 11-lm bue, 2 lm, 1 stgm i næste lm, 2 lm,
1 stgm i hver af de sidste 5 lm i samme 11-lm bue, 1 fm i næste 2-lm bue, gentag fra * til lige før den

sidste 11-lm bue, 1 stgm i hvr af de første 5 lm, 2 lm, 1 stgm i næste lm, 2 lm, 1 stgm i hver af de sidste 5
lm i samme 11-lm bue, 1 fm i den næste 2-lm bue, 1 stgm i de næste 5 lm i 13-lm buen fra forrige række,
1 fm i næste lm. Efterlad de sidste m frie.

Række 26: 1 lm, vend, 1 fm i samme m *11 lm, 1 fm i den næste 2-lm bue, 2 lm, 1 fm i den næste 2-lm
bue, gentag til lige før den sidste 11-lm bue, 11 lm, fm i den sidste fm i slutningen.
*TIP: Når du arbejder i denne række omkring de nylavede ærmegab, så vær opmærksom på du ikke får
snoet ærmegabene når du hækler over dem.*
Række 27: 1 lm, vend, 1 fm i samme m, * 1 stgm i hver af de første 5 lm i næste 11-lm bue, 2 lm, 1 stgm i
næste lm, 2 lm, 1 stgm i hver af de sidste 5 lm i samme 11-lm bue, 1 fm i næste 2-lm bue, gentag fra *,
indtil du har en 11-lm bue tilbage, 1 stgm i hver af de første 5 lm i 11-lm buen, 2 lm, 1 stgm i næste lm, 2
lm, 1 stgm i hver af de sidste 5 lm i samme 11-lm bue, 1 fm i den sidste fm i rækken
Række 28: 13 lm, vend, 1 fm i den første 2-lm bue, 2 lm, 1 fm i næste 2-lm bue, *11 lm, 1 fm i næste 2lm bue, 2 lm, 1 fm i næste 2-lm bue, gentag fra * til lige før den sidste bue laves, 11 lm, 1 fm i næste 2lm bue, 2 lm, 1 fm i næste 2-lm bue, 5 lm, 1 Ekstra Lang stgm i sidste fm.
Række 29: 1 lm, vend, 1 fm i samme m, 1 stgm i de næste 5 lm, 1 fm i næste 2-lm bue , *1 stgm i hver af
de første 5 lm i næste 11-lm bue, 2 lm, 1 stgm i næste lm, 2 lm, 1 stgm i hver af de sidste 5 lm i samme
11-lm bue, 1 fm i næste 2-lm bue, gentag fra * til lige før den sidste 13-lm bue, 1 stgm i hver af de første
5 lm i 13-lm buen fra forrige række, 1 fm i næste lm, efterlad de sidste m frie.
Række 30-33: Gentag række 26-29
Række 34: (vær sikker på at hækle løst, så din kant ikke bliver for stram. Hvis du har svært ved dette,
så gå en nål størrelse OP, men KUN i denne række) 1 lm, vend, 1 fm i samme m, 2 lm, 1 fm i næste
stgm, 5 lm, 1 fm i næste 2-lm bue, 2 lm, 1 fm i næste 2-lm bue, *5 lm, 1 fm i næste 2-lm bue, 2 lm, 1 fm i
næste 2-lm bue, gentag fra * rækken ud indtil du har nået den sidste trekant top lige før den delvise i
enden, 5 lm, spring næste 5 stgm/1fm/4stgm (over den lave V-sektion), 1 fm i næste stgm, 2 lm, 1 fm i
fm i slutningen rækken.
Række 35: ( Hvis du byttede til en større nål i række 34, så husk at bytte tilbage) 4 lm (tæller som en
stgm, 2 lm), vend, spring 2-lm buen over, 1 stgm i næste m, 2 lm, spring 2 lm over, 1 stgm i næste lm, 2
lm, spring 2 lm over, 1 stgm i næste fm, *2 lm, spring 2 lm over, 1 stgm i den næste fm, 2 lm, spring 2 lm
over, 1 stgm i næste lm, 2 lm, spring 2 lm over, 1 stgm i næste fm, gentag fra * indtil du har (1) 2 lm og 1
fm tilbage, 2 lm, spring 2 lm over, 1 stgm i den sidste fm.

AWWW KÆRE VEN…tag en dyb indånding og beundre dit arbejde indtil nu! Sjalet (uden kant) er
FÆRDIG! Jeg kunne ikke stoppe med at stirre på det langsomme farveskifte i al sin herlighed Jeg håber,
du har det på samme måde som jeg!

Du behøver ikke at blokke lige nu, vi gør det I næste uge! Vi har en lille smule arbejde at lave endnu:
Kant & Blokning. Dette vil også give dig en change for at indhente noget af det, som er blevet forsømt på
grund af hæklingen. Dette sker for os alle!! Bare klø på, det er virkelig ved at tage form!!

Vi ses i næste uge til Uge 3: Kant & Blokning
Indtil da….

Megen kærlighed og garn,
Stephanie
Follow on Facebook Here!
Follow on Instagram Here!
Follow on Ravelry Here!
Follow on Pinterest Here!
Follow on YouTube Here!
Follow on Twitter Here!
Follow on Etsy Here!
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