
 

 

VECKA ETT & TVÅ: HUVUDDELEN AV SJALEN – BÖRJAN & MITTEN 

Eftersom maskorna i mönstret upprepas valde vi att skapa den största delen av sjalen direkt, MEN vi 

ger dig två veckor till uppgiften! 

Vad betyder detta för dig?  

Du får EN uppsättning med instruktioner nu under vecka ett, men du har två veckor på dig att slutföra 

uppgiften. Det kommer INTE komma ett nytt inlägg vecka två. Utan du fortsätter helt enkelt uppdraget 

som gavs vecka ett.  

Så, låt oss börja! 

 

Nu gissar jag att du har ditt garn i handen och att du har känt och lekt med garnet mer än vad du vill 

erkänna. Så, nu är förväntan över och vi är REDO ATT SÄTTA IGÅNG! 

Samla alla dessa vackra objekt och virknålen du bestämt att DU behöver för att uppfylla virkfastheten. 

Låt oss även titta lite på materialen och ge dig en andra chans till att kolla virkfastheten, om du missade 

det första gången! 

 

Om du missade “Info/Anskaffning/ Virkfasthet”, kan du hitta länken här: INSERT LINK HERE 

Här är alla översättningar tillgängliga: (TACK TILL ER ÖVERSÄTTARE!) 

INSERT LINKS HERE 

 

Få era virkfingrar redo, nu kör vi! 

MATERIAL: 

- Virknål nr 4 eller STORLEKEN PÅ VIRKNÅL FÖR ATT FÅ RÄTT VIRKFASTHET.  

        *Notera: Detta garn är löst tvinnat. Jag rekommenderar VERKLIGEN att du använder en virknål i fin 

och bra kvalité te.x en Clover Amour (du ser en sådan på mina bilder). Metallens yta är SÅ slät och den 

kommer reducera risken att garnet delar sig samt eliminera att garnet drar sig när du arbetar. Tro mig, 

Clover Amour förändrade mitt virkande liv, jag skojar inte det minsta lilla!  

-Sax, stoppnålar 

- Rostfria knappnålar till blockning 

- Skummattor eller ett annat underlag som passar till att nåla fast på för blockning. (Jag använder 

ihopssättningsbara pusselmattor som är designade för barn. Jag fick en matta med ytan 1,8 X1,8 m för 

under 25 dollar. 

-1520 meter 4-trådigt garn (viktkategori 2) 

                På bilden: 2 st 200g kakor Wolltraum 4-trådigt garn – 50% bomull 50% acryl FÄRG: Ice Cream 



 

 

 

                 Handla det på www.wolltraum.eu här är några detaljer: 

                 1. Jag föredrar att arbeta från mitten av kakan (termen som används när garnet nystat så som 

när det kommer till dig). Du har möjligheten att välja vilken färg du vill ha i mitten av kakan och som blir 

den första färgen. Jag önskade att den ena kakan skulle vara nystad i en riktning, och den andra kakan 

nystad tvärt om. Därför fick jag möjligheten att arbeta från mitten av kakan, vilket jag föredrar. Ingen 

jätte stor grej, men en liten sak som kan göra din dag bättre ☺ 

 2 Vill du stanna upp en stund och titta på dessa söta små berlocker finns på varje kaka?! Jag fick 

en fyrklöver och en liten flicka. Varje kaka har en och den är fäst i garnet i mitten så det blir lättare att 

hitta garnet när du startar! Vad kan du göra med denna lilla present? Sätt fast dem på ett armband med 

berlocker, trä på dem på ett örhänge som ett litet hänge, eller sätt dem på ett litet karbinlås och VOILA! 

Du har nu en egen markör!  

 

Låt oss nu titta på detaljerna: 

 

Storlek: 

Detta är ett one size plagg som passar de flesta upp till 2 XL, det är väldigt draperande och har en fri 

passform. 

Sjalen är identisk för alla storlekar förutom ett undantag: avståndet mellan ärmhålen. När vi kommer till 

denna del av mönstret kommer du välja: 

MISSES: Passar XS- L 



 

 

PLUS: Passar XL – 2XL 

FÄRDIG STORLEK: 

Sjalen är ungefär 53,34 x 167,64 cm efter blockning, exklusive tilläggen med applikationer.  

 

VIRKFASTHET (om du missade det tidigare!) 

Det är detta som är grejen med virkfasthet. Jag förstår HELT att ingen gillar att göra det. MEN tro 

mig, även i min testgrupp varierar vi mellan 2-3 storlekar på virknål. Vi är alla olika och det är 

bra, men om du inte justerar så du matchar min virkfasthet, kommer ditt garn ta slut. Samt dina 

färgskiftningar kommer inte likna mina. Detta är ett underbart lyxgarn, så om du ska köpa det 

och spendera din dyrbara tid med mig (TACK FÖR ATT DU GÖR DET!) snälla kontrollera så din 

virkfasthet är samma som min så att ditt fantastiska handarbete blir precis som du hoppats <3 ☺ 

Detta är hur mycket garn jag har kvar efter att jag gjort huvuddelen av sjalen, så om virkfastheten inte 

stämmer kommer du att bli ledsen över att garnet inte räcker!  

 

 

Mönster för test av virkfastheten: (Målet är 6,4 cm hög x 9,5 cm bred) 

Detta är bara ett test. När du kommit fram till vilken storlek på virknål du behöver för att matcha min 

virkfasthet ska du repa upp detta och påbörja ditt projekt med garnet.  

Med virknål 4 och garnet du tänkt använda, gör 20 lm: 

Varv 1: St i den  3:e lm från nålen  (överhoppade lm räknas som 1:a st ) och i varje m varvet ut . (19) 



 

 

Varv 2-6: 2 lm (räknas som 1:a st), vänd arbetet, st i varje st varvet ut.  

 

OM DU HAR FÄRRE MASKOR i testet: Din virkfasthet är LÖSARE än min, välj en storlek mindre på 

virknålen och pröva igen.  

OM DU HAR FLER MASKOR i testet: Din virkfasthet är TÄTARE än min, välj en storlek större på virknålen 

och pröva igen. 

När du kommit fram till rätt storlek på virknål så våra virkfastheter matchar: repa upp testet, klappa dig 

på axeln och påbörja sjalen! 

 

ÖVERBLICK PÅ DESIGNEN: 

Först, vi kommer börja med att göra huvuddelen av sjalen genom att använda ett mönster som liknar 

spets. Den kommer att skapas på längden från underkant till överkant. Vid en specifik punkt kommer vi 

skilja arbetet för att göra ärmhålen, efter detta återförenar vi arbetet för att avsluta det.  Sedan skapar 

vi våra utsmyckningar inspirerade av Irländsk virkning och syr fast dem.  

 

INSTRUKTIONER: 

Ta en stund och fundera på hur du vill att dina färger ska bli på din skapelse. Som ett exempel, jag har 

fyra färger i min kaka: vit, vanilj, jordgubb samt grå. (MUMS! Det är inte konstigt att det heter ICE 

CREAM!). Jag har valt att ha den GRÅ I ÖVRE DELEN av min sjal och den VITA I DEN UNDRE DELEN av min 

sjal. Därför kommer jag börja arbeta med den VITA delen av garnet så den hamnar i nederkanten av min 



 

 

sjal. Den grå, sista färgen jag kommer använda, hamnar i överkanten. Bestäm vilken färg du vill ha i 

nederkanten av sjalen och STARTA MED DEN FÄRGEN. Titta på bilden nedan för vidare förtydligande: 

 

 

 

START PÅ MÖNSTRET:  

Gör du din lm-kedja tajt?!?! Det är nödvändigt att du inte gör din lm-kedja för tajt, för om du gör det så 

förlorar du elasticiteten i garnet. Om du har en tendens att göra lm-kedjan tajt, GÅ UPP EN STORLEK PÅ 

VIRKNÅLEN när du gör din lm-kedja jämfört med vad du använder för att få rätt virkfasthet. Byt sedan 

tillbaka till den andra virknålen. Var medveten om att inte virka alltför tajt genom hela projektet. 

 

TIPS: Placera en stickmarkör eller ta en liten bit garn efter varje 25:e lm när du arbetar. På så sätt, om du 

tappar räkningen, kan du lätt återgå till din senaste markör istället för att börja om från början! Långa 

lm-kedjor kan vara knepiga, särskilt om du som jag har en liten arme av små människor som springer 

omkring dig!   

 

Förkortningar: 

lm: luftmaska                                                     hö: hoppa över                                             

st: stolpe                                                            m: maska 



 

 

fm: fast mask                                                     6-dst: 6- dubbelstolpe 

 

När vi har etablerat vårt mönster, kommer det upprepas och skapa mönstret på sjalen.  

Räkningen av maskor kommer vara i “utrymmen” och “triangel toppar” (punkten på toppen av varje 

triangel du arbetar på) 

TIPS: När du kommer till ditt första färgbyte i kakan, kommer du komma till en liten knut där den nya 

färgen knutits fast. Detta är tillverkningsproseccen som krävs för att kunna göra detta fantastiska garn. 

☺ Bara klipp av knuten och återförena garnet som om du skulle sammanfoga en ny kaka med garn.  

Gör 279 lm med den färg du önskar att ha längst ner på sjalen: 

 

Varv 1: St i 9:e lm från virknålen (räknas som alla maskor uppe och nere i första utrymmet), *2 lm, hoppa 

över 2 lm, st i nästa lm, fortsätt varvet ut. (91- 2-lm utrymmen) 

Varv2:  1 lm, vänd, fm i samma m, 2 lm, fm i nästa st, *11 lm, hö nästa (2 lm, st, 2 lm), fm i nästa st, 2 lm, 

hö nästa  2 lm, fm i nästa st, upprepa från * längs med varvet tills du har 3 utrymmen kvar, (2) 2 lmb och 

det utrymmet som skapades med de 9 lm på föregående varv, 11 lm, hö nästa (2 lm, st, 2 lm) och fm i 

nästa st, 2 lm, fm i 5:e lm i lmkedjan med 9 lm i början på förra varvet. (30 -11-lmb) 

 

Bilden nedan visar slutet på varvet där du arbetar i den 5:e av de 9 lm. Den visar också hur lmbågarna 

med 11 lm ser ut, separerade med en lmbåge med 2 lm mellan sig.                   

  

 

 



 

 

Varv 3:  1 lm, vänd, fm i samma m, hö 2 lm & fm, 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, *st i nästa 5 lm av lmb 

med 11 lm, 2 lm, st i nästa lm, 2 lm, st i de sista 5 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 lm, 2 lm, st i de 5 sista lm av lmb med 11 lm, hö de 2 sista lm,  fm i sista fm av varvet. (30 

triangeltoppar är skapade) 

TIPS: allt eftersom du arbetar blir den 1:a lm i varje grupp med 11 lm tajtare och tajtare. Se till så du 

verkligen arbetar i den 1:a lm, så du inte hoppar över den. 

Bilden nedan visar hur ditt arbete kommer se ut när du avslutat varv 3.  

 

Varv 4: 13 lm, vänd, fm i 1a utrymmet med 2 lm (vid spetsen av triangeln), 2 lm, fm i nästa utrymme med 

2 lm på samma triangel, *11 lm, fm i 1a utrymmet med 2 lm vid spetsen av nästa triangel, 2 lm, fm i 

nästa utrymme med 2 lm på samma triangel, upprepa från * fram till precis innan sista lmb ska arbetas, 

11 lm, fm i nästa utrymme med 2 lm, 2 lm, fm i nästa utrymme med 2 lm, 5 lm, 6-dst (*se förklaring 

nedan), i sista fm.  

6-dst: Ta garnet runt virknålen SEX gånger, placera i indikerad m, omslag dra genom en ögla, (omslag dra 

genom två öglor) upprepa denna parentesen totalt 7 gånger, maskan är klar. 

TIPS: Jag lärde mig ett genialiskt trick när jag gjorde Mandala Madness CAL av Helen Shrimpton som 

hjälper till att eliminera det stora mellanrum som uppstår på toppen av höga stolpar som denna. När du 

tar garnet runt virknålen (SEX gånger för att göra denna maska) vrider du virknålen neråt samtidigt som 

du tar garnet runt virknålen. Den lmb du jobbade i precis innan blir inringad runt nålen när du tar garnet 

runt nålen. När du arbetar undan öglorna, kommer tekniken med vridningen neråt eliminera det stora 

mellanrummet på toppen! WOW. En av mina favoritsaker jag nyligen lärt mig! Titta på bilden nedan att 

det inte finns något mellanrum?!  



 

 

 

 

Varv 5: 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 lmb 

med 11 lm (återigen var säker på att du inte missar den 1a lm som lätt kan dras ihop), 2 lm, st i nästa lm, 

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

innan sista lmb med 11 lm ska arbetas, st i nästa 5 lm, 2 lm, st i nästa lm, 2 lm, st i de sista 5 lm av 

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

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

Bilden nedan visar hur ditt arbete kommer se ut när du avslutat varv 5.  

 

 



 

 

Varv 6:  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 den sista hela triangeln, 11 lm, fm i nästa utrymme med 2 lm, 2 lm, fm i 

nästa utrymme med 2 lm, 11 lm, fm i den sista fm på slutet. 

 

 

Varv 7: 1 lm, vänd, fm i samma m, * st i nästa 5 lm av nästa lmb med 11 lm, 2 lm, st i nästa lm, 2 lm, st i 

de sista 5 lm av samma lmb med 11 lm, fm i nästa utrymme med 2 lm, upprepa från*, tills det att du har 

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

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

Varv 8-23: upprepa varv 4-7, FYRA gånger till.  

Varv 24: upprepa varv 20, klipp av tråden. Fäst trådarna.  

** KOM IHÅG: Det kommer INTE bli någon ytterligare instruktion vecka två av denna crochet along. Du 

kommer helt enkelt avsluta uppgiften i detta inlägg!!** 

Lägg ner virknålarna! Oroa dig inte ännu om någon blockning, det tar vi hand om i del 3! 

Så, hur söt är denna hittills? Jag hoppas att du älskar den och att det har "klickat" i din hjärna över hur 

mönstret är skapat och upprepas.   

Vi ses nästa vecka för ett peppande samtal, men det är INGEN NY INFORMATION Vecka 2, bara avsluta 

den uppgift som finns i denna veckas inlägg! 

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

