
 

 

 

VECKA  3: HUVUDDEL-SJAL - AVSLUTNING 

 

 

Välkommen tillbaka! Låt oss ta en paus till att prata om hur fantastiskt och roligt det är att vänta på att 

den nya färgen ska komma fram ur din kaka med Wolltraum! Jag skojar inte, jag var vaken alldeles för 

länge ett par gånger bara för att komma till nästa färgbyte på garnet. Denna vecka kommer vi skapa 

ärmhålen samt avsluta huvuddelen av sjalen.  

Om du missade inlägget om Information/Anskaffning/Virkfasthet, kan du hitta det här: INSERT LINK 

Om du missade inlägget om Vecka 1 & 2: Huvuddel Sjalen – Början & Mitten, kan du hitta den här: 

INSERT LINK 

 

Här är dina superfantastiska översättningar för denna vecka: 

INSERT LINKS HERE 

 

Låt oss dyka rätt i: 

Förkortningar: 

lm: luftmaska                                     hö: hoppa över                                                                                                  

st: stolpe                                            sm: smyg maska                                                                                                     

m: maska                                           6-dst: 6- dubbelstolpe 

fm: fast maska                                               

 

 

 

NU SKA VI SKAPA UTRYMMENA FÖR VÅRA ÄRMHÅL! 

Bilden visar en överblick av vad vi kommer göra här: 

 



 

 

 

 

Det är nu du ska bestämma om du vill göra storleken misses eller plus över ryggen. Först bestämmer 

du vilken storlek du ska göra. 

Jag har sagt att den kommer att passa upp till 2X, och jag känner att den kommer att passa bra i större 

storlekar, men jag kommer att ge dig mått, så DU kan bestämma själv hur detta plagg kommer att passa 

dig och så att du väljer din storlek.   

Det mått som avgör storleken på plagget är ”ryggmåttet” och det mäts från armhål till armhål tvärs över 

baksidan, Sträck inte måttbandet, utan lägg det bara över baksidan. Om du tänker bära plagget över 

andra klädesplagg så mät då ryggmåttet med något liknande på dig, så att du kan vara säker på att 

plagget blir bekvämt på dig. Mät detta ”ryggmått” som det visas i följande bild: 



 

 

 

Måttet som visas på det färdiga plagget ovan när det är lätt utsträckt är: 

(Detta är MAXMÅTTET. När den bara draperas på kroppen så är den självklart mindre. Men 

materialet är väldigt öppet och stretchigt, vilket gör att den passar fler storlekar) 

Ryggmått: Ungefär 46 cm för Misses och ungefär 61 cm för Plus 

Utfirån dessa mått, kan du nu bestämma om den kommer att passa dig på det sätt som du vill. Jag 

har haft kvinnor i storlek 4X och med ett ryggmått på 58,5 cm som tycker att designen passar. 
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Jag har haft kvinnor i storlek 2X och med ett ryggmått på 66 cm som inte tycker att designen 

passar. Alla har olika kroppar, så det är upp till dig att bestämma om måtten passar.  

***Materialet är GANSKA stretchigt, så om du är mellan två storlekar 

eller nära en storlek, så kan du om du vill gå NER en storlek.  

Ändringarna I mönstret visas som (MISSES; PLUS).  Den ENDA skillnaden mellan de två är avståndet 

över ryggen mellan ärmhålen. Gå igenom stegen och om du vill kan du stryka över instruktionerna som 

avser din storlek.   

FÖRSTA ÄRMHÅLET: 

*Placera arbetet så tråden du precis klippte av på varv 24 hamnar uppe i högra hörnet.  

Lmb#1: Anslut garnet med en sm i den 2:a fm vid spetsen av den (9e/8e)  triangeln från höger, 47 lm, sm 

i den första fm vid spetsen av den (13e/12e) triangeln från höger, hö spetsarna på de (10e -12e/9e-  11e) 

trianglarna, klipp av garnet.  

ANDRA ÄRMHÅLET: 

Lmb #2: Positionera garnet som i steg 1 ovan och räkna igen från höger till vänster, anslut garnet med en 

sm i den 2:a fm vid den (18e/19e) triangeln, 47 lm, sm i den första fm vid spetsen av den (22a/23e) 

triangeln från höger, hö spetsarna på de (19e-21a/20e-22a) trianglarna, klipp av garnet.  

Nu, återgår vi till mönstret och VARVEN för att skapa övre delen av sjalen.  

NOTERA: Varv 25 är uppdelat i steg så det är lättare att följa. 

 Varv 25: Anslut ditt garn med en sm i SAMMA m (6-dst) som avslutningen på varv 24, 1 lm, fm i samma 

m, st i nästa 5 lm, fm i nästa utrymme med 2 lm, *st i nästa 5 lm av lmb med 11 lm, (återigen, var säker 

på att du inte missar den 1:a lm eftersom den lätt blir ihopdragen), 2 lm, st i nästa lm, 2 lm, st i de 5 sista 

lm av samma lmb med 11 lm, fm i nästa utrymme med 2 lm, upprepa från *, tills du gjort fm i det sista 

utrymmet med 2 lm innan lmb- 47 lm till ärmhålet. 

Arbetet i den 1a lmb-47 lm: **st i nästa 5 lm, 2 lm, st i nästa lm, 2 lm, st i nästa 5 lm, sm i nästa lm, 

upprepa från **, TVÅ GÅNGER TILL, st i nästa 5 lm, 2 lm, st i nästa lm, 2 lm, st i de 5 sista lm av lmb-47 

lm, fm i nästa utrymme med 2 lm på huvuddelen av sjalen. 

Arbetet i utrymmet mellan lmb-47 lm: *st i nästa 5 lm av lmb med 11 lm, 2 lm, st i nästa lm, 2 lm, st i de 

5 sista lm av samma lmb med 11 lm, fm i nästa utrymme med 2 lm in*, upprepa från *-*tills du gjort fm i 

det sista utrymmet med 2 lm innan den andra lmb- 47 lm. 

Arbetet längs med den 2a lmb-47 lm: **st i nästa 5 lm, 2 lm, st i nästa lm, 2 lm, st i nästa 5 lm, sm i nästa 

lm, upprepa från **, TVÅ GÅNGER TILL, st i nästa 5 lm, 2 lm, st i nästa lm, 2 lm, st i de 5 sista lm av lmb-

47 lm, fm i nästa utrymme med 2 lm på huvuddelen av sjalen. 

Arbetet längs med den kvarstående delen av sjalen: *st i nästa 5 lm av nästa lmb med 11 lm, 2 lm, st i 

nästa lm, 2 lm, st i de 5 sista lm av samma lmb med 11 lm, fm i nästa utrymme med 2 lm, upprepa från * 



 

 

till precis innan sista lmb med 11 lm är arbetad, st i nästa 5 lm, 2 lm, st i nästa lm, 2 lm, st i de 5 sista lm 

av samma lmb med 11 lm, fm i nästa utrymme med 2 lm, st i nästa 5 lm av lmb med 13 lm på 

föregående varv, fm i nästa lm, lämna de kvarstående lm obearbetade. 

Varv 26: 1 lm, vänd, fm i samma m, *11 lm, fm i nästa utrymme med 2 lm, 2 lm, fm i nästa utrymme 

med 2 lm, upprepa till precis innan sista lmb med 11 lm är arbetad, 11 lm, fm i sista fm på slutet.  

*TIPS: När du arbetar med varvet längs med det nyligen skapade området kring ärmhålen, se till så att 

du inte vrider dina lmbågar.* 

Varv 27: 1 lm, vänd, fm i samma m, * st i nästa 5 lm av lmb med 11 lm, 2 lm, st i nästa lm, 2 lm, st i de 5 

sista lm av samma lmb med 11 lm, fm i nästa utrymme med 2 lm, upprepa från *, tills du har en lmb 

med 11 lm kvar, st i nästa 5 lm av lmb med 11 lm, 2 lm, st i nästa utrymme, 2 lm, st i de 5 sista lm av 

samma lmb med 11 lm, fm i sista fm på varvet.  

Varv 28: 13 lm, vänd, fm i det första utrymmet med 2 lm, 2 lm, fm i nästa utrymme med 2 lm, *11 lm, fm 

i nästa utrymme med 2 lm in, 2 lm, fm i nästa utrymme med 2 lm, upprepa från * fram till precis innan 

sista lmb är arbetad, 11 lm, fm i nästa utrymme med 2 lm, 2 lm, fm i nästa utrymmet med 2 lm, 5 lm, 6-

dst i sista fm.  

Varv 29: 1 lm, vänd, fm i samma m, st i nästa 5 lm, fm i nästa utrymme med 2 lm, *st i nästa 5 lm av 

nästa lmb med 11 lm, 2 lm, st i nästa lm, 2 lm, st i de 5 sista lm av samma lmb med 11 lm, fm i nästa 

utrymme med 2 lm, upprepa från * fram till precis innan sista lmb med 13 lm är arbetad, st i nästa 5 lm 

av lmb med 13 lm på föregående varv, fm i nästa lm, lämna de kvarstående lm obearbetade.  

Varv 30-33: Upprepa varv 26-29 

Varv 34: (Se till så du gör din lm-kedja lös så du inte gör din kant för tajt, om det händer, gå UPP en 

storlek på virknålen, men bara på detta varvet) 1 lm, vänd, fm i samma m, 2 lm, fm i nästa st, 5 lm, fm i 

nästa utrymme med 2 lm, 2 lm, fm i nästa utrymme med 2 lm, * 5 lm, fm i nästa utrymme med 2 lm, 2 

lm, fm i nästa utrymme med 2 lm, upprepa från * längs med tills du är på toppen av den sista triangeln 

innan den sista halva på slutet, 5 lm, hö nästa 5st/fm/4st(längs med v-delen som lutar nedåt), fm i nästa 

st, 2 lm, fm i nästa fm i slutet på varvet.  

Varv 35: (Om du ändrade till en större virknål på Varv 34, glöm inte att byta tillbaka nu)   4 lm (räknas 

som st, 2 lm), vänd, hö nästa lmb med 2 lm och st i nästa fm, 2 lm, hö 2 lm, st i nästa lm, 2 lm, hö 2 lm, st 

i nästa fm, *2 lm, hö 2 lm, st i nästa fm, 2 lm, hö 2 lm, st i nästa lm, 2 lm, hö 2 lm, st i nästa fm, upprepa 

från * tills du har (1) lmb med 2 lm och fm kvar, 2 lm, hö 2 lm, st i den sista fm.  

 

 

ÅÅÅÅÅ KOMPIS… ta ett djupt andetag FÖRUNDRAS över ditt arbete så här långt! Huvuddelen av sjalen 

(förutom kanten) är KLAR!  Jag kunde inte sluta stirra på de långa färgövergångarna i all sin glans. Jag 

hoppas att du känner det samma! Du behöver inte blocka riktigt än, vi kommer göra det nästa vecka! Vi 

kommer ha en mindre mängd arbete att göra: Kant & Blockning Detta kommer också ge dig en chans att 

hinna ikapp om livet kommit i vägen för din virktid. Det händer oss alla!! Fortsätt tuffa på, den börjar 

verkligen ta form nu!!   



 

 

Vi ses nästa vecka för Vecka 4: Kant & Blockning.  

Tills dess…  

Mycket Kärlek & Garn,  

Stephanie 

Följ på Facebook Här! 

Följ på Instagram Här! 

Följ på Ravelry Här! 

Följ på Pinterest Här! 

Följ på YouTube Här! 

Följ på Twitter Här! 

Följ på Etsy Här! 

Informationen och fotografierna i detta inlägg ägs och är upphovsrättsskyddade 

av Crochetverse©2016. Snälla kopiera inte någon information elektroniskt, 

verbalt eller skrivet i sin helhet eller i delar. Var istället snäll och lägg en 

direktlänk till detta inlägg, om du gör det, tack för att du delar det. Det du 

tillverkat med dina egna händer utifrån detta mönster får du självklart sälja. 

Men all form av massproduktion är förbjuden. Om du länkar till att det är 

Crochetverse som designat mönstret blir vi glada! 

 

 

http://www.facebook.com/crochetverse
https://www.instagram.com/crochetverse/
http://www.ravelry.com/designers/stephanie-pokorny
http://pinterest.com/Crochetverse
https://www.youtube.com/channel/UC2Gk6MO2wElnIHPovJJnwMQ
https://twitter.com/crochetverse
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu


 

 

 


