UGE 1 & 2: SJAL – START & MIDTEN
Fordi mønsteret er et gentaget mønster, har vi besluttet at lave hovedparten af sjalet med det
samme, MEN giver dig 2 UGER til at lave det!
Hvad vil det betyde for dig?
Du får ET sæt instruktioner her i uge 1, men du har TO uger til at lave det. Der vil IKKE komme yderligere
arbejde til uge 2... Du skal bare fortsætte og afslutte, opgaven fra uge 1
Så, lad os begynde!

Jeg vil gætte på, at du nu har haft dit garn i hånden og har kærtegnet og leget med det, også mere end
du vil indrømme. Nå, men ventetiden er overstået, og vi er KLAR TIL AT STARTE!
Saml alle de smukke genstande, hæklenålen du har besluttet DIG for at bruge for at få hæklefastheden
til at passe, og lad os gennemgå lidt om materialerne og give dig en chance mere for at tjekke din
hæklefasthed, hvis du ikke nåede det i første omgang!

Hvis du gik glip af ”Info/garn/hæklefasthed”, kan du finde den her: INSERT LINK HERE
Her findes opskriften oversat til dit sprog: (TAK TIL OVERSÆTTERNE!)
INSERT LINKS HERE
Så få gang i hæklefingrene, så går vi i gang!
MATERIALER:
- hæklenål str 4. ELLER DEN STØRRELSE SOM DU SKAL BRUGE FOR AT OPNÅ DEN RIGTIGE
HÆKLEFASTHED
*obs: Dette garn er løst spundet. JEG ANBEFALER at du bruger en god kvalitets nål som en
Clover Amour (som du vil se på mine billeder). Metallets overflade er SÅ glat og vil i høj grad mindske
omfanget af garnets tendens til at dele sig og bare eliminerer garnets modstand. Tro mig, Clover Amore
forandrede mit hækleliv, og jeg joker ikke!
- Saks, synåle
- Rustfrie knappenåle til at udspænde/blokke med
- Skummåtter eller en anden overflade egnet til at udspænde/blokke på (jeg bruger gulvpuslespilsbrikker
designet til børn.
-1520 meter 4-ply garn (fingerring vægt)
VIST: (2) 200g/7oz nøgler Wolltraum 4-ply garn – 50% akryl 50% bomuld FARVE: Ice Cream

Kan købes på www.wolltraum.com, her er nogle detaljer:
1. Jeg kan godt lide at arbejde fra midten at garnnøglet. Du har ved bestilling mulighed for at
bestemme hvilken farve du vil have i midten af garnnøglet, og dermed hvilken du begynder med i
farveskalaen. Jeg bad om 2 der var vundet op modsat hinanden. Derfor kunne jeg arbejde fra midten af
garnnøglet som jeg foretrækker. Ikke noget stort men en lille hjælp, som kan gøre din dag bedre.
2.Vil du være sød at stoppe op og se de yndige små vedhæng, som er med hvert garnnøgle! Jeg
har fået en firkløver og en lille pige. Hvert nøgle har en og den er sat fast i tråden i midten, så det er
lettere at finde enden, når du skal starte! Hvad kan du så bruge disse små gaver til? Sæt dem i et
armbånd, sæt den på en ring-formet ørering, som et lille vedhæng, og vedhæft den til en lille smykkekarabinlås og VOILA! Du har din egen maskemarkør!

Nuvel, lad os gå til detaljerne:

STØRRELSE:
Dette er en one size model som går op til XXL, der har en meget draperende og løs pasform.
Sjalet er ens i alle størrelser på nær: afstanden på tværs bagpå imellem ærmegabene. Når vi når til
denne del af opskriften, skal du vælge imellem:
STANDARD: passer til XS- L
PLUS: passer til XL – 2X
FÆRDIGE MÅL:

Selve sjalet måler 52,5 x 165 cm efter det er blokket men eksklusiv tilføjelsen af blomster.

LAD OS TJEKKE DIN HÆKLEFASTHED: (I tilfælde af du missede den første gang!)
Grunden til hækleprøve: Jeg forstår til fulde at ingen bryder sig om at lave en hækleprøve. MEN stol på
mig, selv i min testgruppe varierer vi mellem 2-3 nål str. Vi er alle forskellige, og det er godt, men hvis
du ikke justerer og tilpasser til min hæklefasthed, vil du løbe tør for garn, og dine farveskift vil ikke være
magen til mine. Dette er et smukt luksuriøst garn, så hvis du køber det og bruger din dyrebare tid
sammen med mig (TAK FORDI DU GØR DET!) så vær sikker på, at din hæklefasthed er den samme som
min, så dit fantastiske håndarbejde bliver nøjagtigt, som du ønsker dig. <3 
Her er mængden af garn, som er tilovers fra sjalet. Så hvis din hæklefasthed ikke er korrekt, kan du
risikere at løbe tør for garn og blive ked af det!

Hækleprøve: (målet er 6,25 cm (2.5”) høj og (9,4 cm (3.75”) bredt)
Dette er kun en prøve. Når du har fundet den korrekte nål, som matcher min hæklefasthed, skal du
trævle denne prøve op og begynde dit projekt med garnet. Med nål str. 4 og det garn du har planlagt at
bruge til dette projekt, hækl 20 lm:
Række 1: 1 stgm i den 3. m fra nålen (Oversprungen lm tæller som stgm) og hver af de efterfølgende lm
rækken ud. (19)
Række 2-6: 2 lm (Tæller som den første stgm), vend, stgm i hver m rækken ud. (19)

HVIS DU HAR FÆRRE MASKER i målingen: Er din hæklefasthed LØSERE end min, vælg en nål, som er
MINDRE og prøv igen.
HVIS DU HAR FLERE MASKER i målingen: Er din hæklefasthed FASTERE end min, vælg en nål, som er
STØRRE og prøv igen.
Når du har den rigtige nål størrelse, så vores hæklefasthed matcher: trævl op, klap dig selv på skulderen
og begynd på sjalet!

DESIGNVERSIGT:
Først skaber vi selve sjalet ved at bruge Lattice (gitter) mønstret. Det bliver lavet på langs fra bunden og
op. På et tidspunkt vil vi dele det op for at lave ærmegabene, og samle igen for at afslutte. Derefter vil vi
lave vores irsk inspirerede dekorationer og sy dem på.

INSTRUKTIONER:
Brug et øjeblik på at bestemme hvordan du vil have dine farver skal falde på dit sjal. For eksempel, har
jeg 4 farver i mit ngl: hvid, vanilje, jordbær og grå. (MUMS! Ikke underligt den kaldes ICE CREAM!) Jeg
valgte at have den GRÅ I TOPPEN på mit sjal og den HVIDE I BUNDEN. Derfor vil jeg begynde med den
HVIDE ende af mit garn og det bliver bunden på mit færdige sjal. Den grå er den sidste farve jeg bruger
og vil ende med at være i toppen af mit færdige sjal. Vælg hvilken farve du vil have i bunden af sjalet og
BEGYND MED DEN FARVE. Se billedet nedenfor for yderligere forklaring:

START AF OPSKRIFT:
HÆKLER DU LM STRAMT?!?! Det er meget vigtigt du ikke hækler for stramt, så du bibeholder garnets
elasticitet. Hvis du har tendens til at hækle den begyndende lm-kæde stramt, SÅ BRUG EN STØRRE NÅL
for at holde hæklefastheden, KUN I BEGYNDELSES LM-RÆKKEN. Skift derefter tilbage til din valgte
hæklenål. Vær opmærksom på ikke at hækle for stramt i resten at projektet.

TIPS: Placer en maskemarkør, sikkerhedsnål eller et stykke garn ved hver 25. maske efterhånden som du
arbejder. PÅ denne måde behøver du ikke starte forfra hvis du mister overblikket men kan blot gå
tilbage til sidste markering! Lange lm-kæder kan være besværlige, især hvis du har en lille hær af børn
rendende rundt om dig, ligesom jeg!
FORKORTELSER:
M = masker
Lm = luftmasker
Fm = Fastmasker
Stgm = Stangmasker

Når vi har etableret vores mønster, er det bare at gentage mønstret om og om igen for at lave sjalet.
Maskeantallet vil blive angivet for “lm buer” og “trekants spidser” (toppen af hver trekant på dit
arbejde)
TIPS: Når du kommer til dit første farveskift i garnnøglet, er der en lille knude som den nye farve er
bundet med. Dette er en del af fremstillingsprocessen når dette smukke garn laves.  Du skal bare
klippe knuden af og begynde som når du begynder med en ny tråd.

Lav 279 løse lm med den farve du ønsker at bruge i bunden af dit sjal:
Række 1: 1 stgm i den 9. m fra nålen (tæller som alle maskerne, top og bund i 1. lm bue), *2 lm, spring
2 m over, 1 stgm i næste m, gentag rækken ud. (91 2-lm buer)
Række 2: 1 lm, vend, 1 fm i samme m, 2 lm, 1 fm i næste stgm, *11 lm, spring næste (2-lm bue, 1 stgm,
2-lm bue) over, 1 fm i næste stgm, 2 lm, spring 2-lm buen over, 1 fm i næste stgm, gentag fra * rækken
ud indtil du har 3 lm buer tilbage, 2 2-lm buer og den skabt af 9-lm buen fra forrige række, 11 lm, spring
(2-lm bue, 1 stgm, 2-lm bue) over, 1 fm i næste stgm, 2 lm, fm i den 5. m i 9 lm-buen. (30 11-lm buer)
Billedet nedenunder viser slutningen af rækken, hvor du arbejder i den 5. lm i 9-lm buen. Den viser
også 11-lm buerne, hver delt af en 2-lm bue .

Række 3: 1 lm, vend, 1 fm i samme m, spring 2-lm buen og fm over, 1 stgm i hver af de første 5 lm af 11lm buen, 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, * 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 af 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 11-lm buen, spring sidste 2-lm bue over, 1 fm i sidste fm i rækken (30 trekantede spidser)
TIPS: Den første lm i hver 11-lm bue bliver strammere, imens du arbejder, så vær opmærksom på, at du
faktisk arbejder i den første lm i hver 11-lm bue, og ikke springer nogen over.
På billedet nedenunder vises hvordan dit arbejde skal se ud efter række 3:

Række 4: 13 lm, vend, 1 fm i første 2-lm bue (i spidsen af trekanten), 2 lm, 1 fm i næste 2 lm-bue i
spidsen af samme trekant, *11 lm, 1 fm i den første 2-lm bue, på den næste trekants spids, 2 lm, 1 fm i
næste 2-lm bue i samme trekant, gentag fra * til lige før sidste bue skal laves, 11 lm, 1 fm i næste 2-lm
bue, 2 lm, 1 fm i næste 2-lm bue, 5 lm, 1 ekstra lang stgm (*se metoden nedenfor), i sidste fm.
Ekstra lang stgm: Slå 6 gange om nålen, indsæt nålen i den angivne maske, slå om og træk garnet
igennem, (slå om og træk igennem 2 løkker) gentag parentesen i alt 7 gange, og masken er færdig.
TIPS: Et trick jeg lærte i Mandala Madness CAL af Helen Shrimpton for at afhjælpe de store huller ved
toppen af de lange masker. Imens du slår garnet om hæklenålen (6 gange på denne) RULLER du samtidig
din hæklenål nedad, så langt som muligt. Efterhånden som du slår om og ruller vil den forrige 5-lm bue
omkranse hæklenålen. Idet du arbejder dig gennem løkkerne på hæklenålen vil denne teknik eliminere
de store huller i toppen. WOW. En af mine favorit ting, jeg har lært fornyelig! Se billedet nedefor,
hvordan der ingen huller er?!

Række 5: 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 (igen vær opmærksom på, du ikke overser den første skjulte maske), 2
lm, 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 er lavet, 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 næste 2-lm bue, 1 stgm i
de næste 5 lm af den begyndende 13-lm bue fra forrige række, 1 fm i næste lm, efterlad de resterende
m frie.
Billedet nedenunder viser hvordan dit arbejde ser ud efter række 5.

Række 6: 1 lm, vend, 1 fm i samme m, *11 lm, 1 fm i næste 2-lm bue, 2 lm, 1 fm i næste 2-lm bue,
gentag til lige før den sidste hele trekant, 11 lm, 1 fm i næste 2-lm bue, 2 lm, 1 fm i næste 2-lm bue, 11
lm, 1 fm i sidste fm i slutningen.

Række 7: 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 sidste fm i slutningen af rækken.
Række 8-23: Gentag rækkerne 4 – 7 FIRE gange mere.
Række 24: Gentag række 20, klip garnet og hæft ender.
**HUSK: Der vil IKKE blive givet nye instruktioner, imens vi hækler uge 2. Du skal blot afslutte opgaven
fra denne del !!**
Nålen ned! Du skal ikke bekymre dig om udspænding/blokning endnu, det tager vi i del 3!
Så, hvor smukt er det indtil videre? Jeg håber du elsker det og at du er begyndt at forstå, hvordan
mønstret skabes og gentages.
Vi ses i næste uge til en opmuntrende peptalk, men INGEN NYE INFORMATIONER i Uge 2, det er bare at
færdiggøre denne opgave!

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!

