Eftersom det har været helt op til dig at vælge farve, så lad os lige tage et øjebliks pause
og tage hånd om dette.
Dit første nøgle blev blot hæklet fra ende til anden, det andet nøgle er vi nødt til “DELE” først.
Nøglerne fra Wolltraum har forskellige antal farver i hvert nøgle. Mit er lavet med 4 farver. Andre har 3,
5, og nogle få har hele 6.
Udsmykningen af sjalet kræver en del planlægning og beslutninger, og den eneste mulighed, for at
komme til at “KENDE” dit specielle farvevalg er at udføre denne lille opgave.
DENNE OPGAVE TOG MIG 27 MINUTTER  jeg tog tid på mig selv, så du har en idé om hvor lang tid det
tager at dele dit garn op, farve for farve.
SÅ, lad os gøre det!
Før vi begynder hæklingen i denne uge, vil vi DELE det andet nøgle op i HVER FARVENUANCE

Du må have forståelse for, at hver farveskala er forskellig og giver større eller mindre nøgler end
mine!
Eksempel:

Farveskala: Eleni gav 9 nøgler efter opdelingen

Farveskala: Black Magic Woman gav 7 bolde efter opdelingen:

Du kan være sikker på, at den samlede løbelængde er den samme for alle farverne. Det er bare delt
forskelligt.
TID TIL FOTO UDFORDRING!: Efter du har delt det ud, kan du se, hvor smukt det er. Tag et billede af
dine delte nøgler og post det i CAL Crochet A Long and Crochetverse Facebook sider! Jeg vil elske at se
det…. Mest for min egen personlige fornøjelse… så jeg ved hvilke farver, som jeg skal bestille næste
gang! HAHA!! (Helt ærligt.)
Gør dette:
1. Begynd ved en vilkårlig ende af nøglet: start med at vinde et mindre nøgle op. Du kan sno det om en
tom toiletrulle eller hvad du normalt plejer at bruge, når du vinder garn til et nøgle. Jeg laver små kugler.

2. Kig efter den lille knude, som fortæller, at farven skifter: På dette punkt, bryd garnet ved knuden og
lave et nyt nøgle med den nye farve.
3. Gentag denne proces ved hvert farveskift.
4. Derefter placerer jeg hvert nøgle i en pose/kurv og giver dem numre i rækkefølge, som de kommer
af nøglet: selvom det var let at placerer dem i rækkefølge, især efter jeg har arbejdet mig igennem dem i
mit første nøgle.
I mit nøgle var der angivet FIRE farver, jeg endte med at have 9 farveskift!
Her er et hurtigt overblik, så du bedst kan afgøre HVILKET nøgle du vil bruge hvor, afhængig af, hvad
DIT nøgle indeholdt: tæl fra VENSTRE (HVID) til HØJRE (GRÅ)

Nøgle 1-3: Bliver brugt til at skabe de blade og blomster, der er i kanten (række 1) af sjalet.
Nøgle 4-5: Er lagt til side til at lave flere blomster, hvis dette ønskes, efter færdiggørelsen.
Nøgle 6: Blev brugt til ærmegabets kant fra række 6
Nøgle 7-8: Blev brugt som dobbeltgarn til at skabe række 7-8 i ærmegabets kant, og resten bliver brugt
til at lave afslutningen med
Nøgle 9: Blev brugt til at lave kanter på resten af sjalet.
Hvad der bliver tilovers bliver lagt til side. Jeg har ikke beregnet at bruge hver en meter af garnet for at
tage højde for hæklefastheden, små ændringer, og hvis man tilføjer flere blomster eller den valgfrie
kant.

Nu hvor vi kan se, hvad der er i det andet nøgle, kan vi begynde at hækle:
KANT OMGANGE: Dette er en OMGANG, IKKE en række. Vi skal nu arbejde hele vejen rundt om
rektanglet, som vi har skabt, for at lave en kant.
*Du skal begynde kanten med den SAMME farve, som du lige har afsluttet med på sjalet*
Så tag det lille nøgle og begynd: (For mig var det en mørkegrå)
Omg. 1: VEND IKKE fra forrige runde. Denne runde er brudt op i trin, så det er nemmere at følge:
Langs den første korte kant: 1 lm, arbejd rundt om den stgm, som ender rækken, lav 2 fm i
mellemrummet, *1 fm i den næste fm, 1 fm i mellemrummet imellem den netop lavede m og næste fm ,
*lav 7 fm rundt om (ikke i) den næste lange lm bue på denne side, lav 1 fm rundt om hver af de næste 4
fm i kanten ved v-punktet Gentag fra * indtil lige FØR du arbejder i den sidste lange lm-bue, lav 7 fm i
den sidste lange lm-bue, lav 2 fm rundt om de 2 fm ved siden af det sidste v-punkt, lav 5 fm i
mellemrummet, så vi laver et hjørne ved begyndelses m.

Langs nederste kant på sjalet (Række 1 af sjalet): Lav 1 fm i de resterende frie buer af hver stgm (fra
begyndelsesmasken) og lav 2 fm i hver af 2-lm buerne rækken ud, arbejd indtil, du er nået til den sidste
lm bue i hjørnet, lav 5 fm i denne bue.
Den modsatte korte kant: *1 fm i siden af næste fm, 1 fm i mellemrummet imellem den netop lavede m
og den næste fm, 1 fm rundt om den næste fm, *lav 7 fm i den bue, som er lavet af den Ekstra lange
stgm, 1 fm rundt om hver af de næste 4 fm i kanten af siden med v-punkterne. Gentag fra * indtil du er
lige FØR du skal arbejde om den sidste Ekstra lange stgm, lav 7 fm i buen rundt om denne m, lav 2 fm
rundt om den anden fm på siden af det sidste v-punkt, lav 5 fm i buen lavet i hjørnet af
begyndelsesmasken.
Langs øverste kant på sjalet (Række 35 af sjalet): Laves på samme måde som bundens kant, 1 fm i den
sidste stgm og km i toppen af den første fm som er lavet.
Omg. 2: VEND IKKE. 1 lm, 1 fm i samme m, nu laves krebsemasker hele vejen rundt på sjalet KUN I
BAGERSTE MASKELED (Det er den løkke, som ligger længst bagud, når du har arbejdet foran dig) i hver
fm runden ud, lav 2 krebsemasker kun i BAGERSTE MASKELED i hver hjørne m, 1 km i den første fm, bryd
garnet og hæft.
*VÆR SØD ikke at hade mig, lol! Det ser så pænt ud i bagerste maskeled! Det skaber en lille kant, der
blot tilføjer et ”specielt særpræg”  Som bevis, se på nedenstående billede! ;) ÅHH ja!

KANT I ÆRMEGAB:

FØRST: Vælg et af dine farvede små nøgler. Jeg bestemte mig for et nøgle som passede med en farve
der er i kanten rundt om mit sjal, da jeg syntes det var et naturligt valg. Det er pink/elfenben for mit
vedkommende. Du vælger selv hvilket nøgle, som ser godt ud for dig.
Jeg viser dig processen ved ærmegabet, med MØRKEGRÅ, så det er nemmere at se. Men som du kan se
på billedet af det færdige sjal, har jeg lavet det i den farvenuance, som var nærmest ærmegabet.
Placer sjalet, så den højre side vender opad og den sidste række af sjalet (række 35) er tættest på dig, og
række 1 af sjalet er længst væk fra dig. *Begynd med ærmegabet på VENSTRE side (når du har den på,
er det faktisk den højre arm, bliv ikke forvirret )
Bemærk på nedenstående billede, at når vi deler ærmegabet, har den ene side 11 lm mellem trekants
spidserne og oversiden har ingen. Det vil vi først jævne ud.

VENSTRE ærmegabs side: (når du har placeret det som beskrevet ovenfor)
Omgang 1: (DELVIS OMGANG)
Begynd men 1 km i 2. fm i toppen af trekanten på den højre kant af åbningen, *11 lm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i
den resterende frie løkke af km i bunden af den næste trekant (laves når du arbejder på tværs af de 47
lm fra række 25), gentag fra *, 2 gange mere, 11 lm, derefter km i fm i den første 2-lm bue af trekanten
på den modsatte side af ærmegabet.
Omgang 2: Der vendes IKKE ved nogen omg i ærmegabet.

1 lm, 1 fm i samme m, * 1 stgm i de første 5 m i den næste 11-lm bue, 2 lm, 1 stgm i næste m, 2 lm, 1
stgm i hver af de sidste 5 m af samme 11-lm buen, 1 fm i næste 2-lm bue, gentag fra * 2 gange mere, 1
stgm i hver af de første 5 m af den næste 11-lm bue, 2 lm, 1 stgm i næste m, 2 lm, 1 stgm hver af de
sidste 5 m af samme 11-lm bue, 1 fm i km i hjørnet af ærmegabsåbningen, **1 stgm i de første 5 m af
den næste 11-lm bue, 1 lm, 1 stgm i næste m, 2 lm, 1 stgm i hver af de sidste 5 m af samme 11-lm bue,
1 fm i næste 2-lm bue, gentag fra ** 2 gange mere, 1 stgm i de første 5 m af den næste 11-lm bue, 2 lm,
1 stgm i næste m, 2 lm, 1 stgm i de sidste 5 m af samme 11-lm bue, 1 fm i km i hjørnet.
Omgang 3:
1 km i hver af de første 5 stgm (ikke for stramt), 1 km i den første 2-lm bue, 1 lm, 1 fm i samme bue, 2
lm, 1 fm i næste 2-lm bue, 11 lm, *1 fm i næste 2-lm bue, 2 lm, 1 fm i næste 2-lm bue, 11 lm, gentag fra
*6 gange mere, 1 km i den første fm der er lavet.
Omgang 4:
1 km i 2-lm buen, 1 lm, *1 fm i samme 2-lm bue, 1 stgm i de første 5 m af den næste 11-lm bue, 2 lm, 1
stgm i næste m, 2 lm, 1 stgm i hver af de sidste 5 m af samme 11-lm bue, gentag fra *, 7 gange mere, 1
km i den første fm, der er lavet.
Omgang 5 : Gentag omgang 3.
Omgang 6: km til den første 2-lm bue, 1 lm, * 2 fm i 2-lm buen, 12 fm om den næste 11-lm bue (ikke i
selve lm), Gentag fra * om ud, 1 km i den første fm, der er lavet, Bryd garnet og hæft. (112 fm på
omgangen)
Omgang 7:
HER brugte jeg nøgle 7 & 8 sammen som dobbeltgarn (brug den samme størrelse hæklenål) for at
afslutte åbningen. Med retsiden mod dig, begynd med dobbeltgarnet i en vilkårlig 2. fm lavet i en 2-lm
bue, 1 lm (tæller ikke som en m), 1 fm i samme m, 1 fm i hver m omg ud, 1 km i den første fm, der er
lavet. (112)
TIPS: Jeg lavede en i Wolltraum og hæklede omg 7, som beskrevet. Jeg lavede en i ensfarvet og hæklede
omg 7 kun i det BAGERSTE MASKELED. Du kan vælge det ene eller det andet, som du foretrækker!
Omgang 8: 1 lm, 1 fm i samme m, hstgm i den næste m, hstgm i den næste m, picot (3 lm, 1 km i de
forreste maskeled i den første lm i bunden af de 3 lm,), stgm i den næste m, stgm/picot i den næste m,
dbstgm i den næste m, dbstgm/picot i de næste 2 m, dbstgm i næste m, stgm/picot i næste m, stgm i
næste m, hstgm/picot i næste m, hstgm i næste m, fm i næste m, *fm i næste m, hstgm i næste m,
hstgm/picot i næste m, stgm i næste m, stgm/picot i næste m, dbstgm i næste m, dbstgm/picot i næste
m, dbstgm/picot i næste m, dbstgm i næste maske, stgm/picot i næste maske, stgm i næste maske,
hstgm/picot i næste m, htsm i næste m, fm i næste m, gentag fra *, 7 gange mere, 1 km i den første fm,
der er lavet. Bryd garnet og hæft.
Dette billede viser den færdige ærmegabskant:

HØJRE ærmegabs side: (når det vendes, som beskrevet ovenfor, og igen, når du har den på, er det
faktisk venstre ærmegab)
Omgang 1-8: Færdiggør nøjagtig som omgang 1-8 på det andet ærmegab.
BLOKNING
Der er ingen vej uden om det. På grund af maskerne og garnet, bliver du NØDT TIL at blokke dit sjal. Jeg
vil gøre det hurtigt og smertefrit, og jeg lover dig, at det vil være det hele værd.
Til at starte med: Hæft alle de resterende ender. Forsøg at hæfte enderne ind i en del, som har den
samme farveskala, så det passer perfekt ind!
Nu til blokning: Metoden, som jeg vil beskrive, er sikker for de FLESTE fibre, da de ikke involverer
maskinvask, sæbe eller varme. Naturligvis skal du teste det på en lille prøve af dit garnvalg, så du er
sikker på, at du får det ønskede resultat før blokning af hele projektet.

Du skal bruge:


RUSTFRIE knappenål (da der bruges vand. Hvis du ikke sikrer dig, at de ikke ruster, kan
du ende med rustpletter på dit sjal, når de tørrer! Gys!)



Noget til at sætte nåle i: enten skummåtter, foldede håndklæder, et strygebræt med
håndklæder under betrækket eller enhver anden flad overflade, som kan tåle damp og
nåle.



Dit sjal, med alle garnender omhyggeligt hæftede.

1. Grib dit sjal og gå ud til din vask. Juster vandtemperaturen til KOLD og gør sjalet omhyggeligt
vådt. Vær ikke bange, det er i orden.
2. Fjern det overskydende vand fra sjalet KUN ved at KLEMME. Du må overhovedet ikke vride
eller dreje. Hvis det stadig er meget vådt efter at være blevet klemt, så læg det oven på et
håndklæde og rul håndklædet med sjalet inden i for at fjerne endnu mere overskydende
vand.
3. Nu, brug knappenålene og overfladen til at blokke sjalet. Du skal glatte forsigtig ud, men
stræk IKKE. Hovedformålet er at opnå flotte lige sider og sprøde hjørner. Sæt nåle i
hjørnerne såvel som langs hver side. Vær sikker på, at du ikke skaber spidser eller bølger,
når du sætter nåle i siderne. Forsigtigt glatte, forme og sætte nåle på plads er alt, hvad du
skal gøre. Gør det i alle firkanter. Hvis du trækker for hårdt, vil den naturlige elasticitet i dit
-garn gøre dem for store, så bare glat og sæt nåle i.

MÅLET FOR BLOKNINGEN ER: Ca. 53,5 cm højt x 167,5 cm langt.

4. LAD det tørre helt. Hvis jeg er utålmodig, sætter jeg sommetider en blæser på det. Normalt
lader jeg det ligge uforstyrret natten over. (Dette billede er taget før armtilføjelsen, hvis du
undrer dig over, hvor den flæsede skønhed er!)

Ønskede mål i cm: 1675 X 53,5 cm

Tro mig…. Når denne dejlige garnkreation er tør, og du tager knappenålene ud, vil du se hvorfor
blokning er så nødvendig. Det tager dit arbejde fra smukt til WOW (og ser tillige super professionelt
ud)
Følg mig i næste uge, hvor vi vil begynde at skabe motiverne i:
Uge 5: Motiver med irsk hækling– Del 1.
Indtil næste gang……
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!
Opskriften og billeder er beskyttet af ophavsretten hos Crochetverse©2016. Vær venlig ikke at
kopiere eller indsætte nogle oplysninger af dette indhold elektronisk, mundtligt eller skriftligt,
hverken delvist eller i den fulde helhed. I stedet for kan du linke direkte til denne opskrift og hvis du
gør det, så takker jeg for at du delte dette. Du må selvfølgelig gerne sælge det, du laver med dine
egne to hænder ud fra denne opskrift, dog er kontraktarbejde eller masse produktion ikke tilladt.
Hvis du krediterer Crochetverse som designeren er det meget værdsat!

