Hallo! Velkommen til vores ”FINALE!!” ……
Uge 6: MOTIVER MED IRSK HÆKLING – Del 2

Vi gør gode fremskridt, lad os begynde!
Nu vil vi bruge et lille ”elegant” motiv med irsk hækling og teknikker til at montere nogle store
motiver ved at bruge det, som vi har lavet indtil nu. Jeg fortsatte bare med at bruge af de farvede
nøgler, efter at jeg havde færdiggjort blomsterne.
Saml dine SEKS blomster og 18 blade og dit garn.
Hæft ikke dine ender på dem endnu, de skal efterhånden bruges strategisk til at samle og montere
disse til sjalets hoveddel.
For hver montering, skal vi bruge (3) af bladene og (1) af blomsterne.
Begynd med dit nøgle, og lav en magisk ring:
Omg. 1: 1 lm, 8 fm i ringen, 1 km i den 1. fm, træk forsigtig i enden for lukke ringen. (8)
Omg. 2: Opdelt trinvist, så det er nemmere at følge:
1 lm, tag nålen ud af m, sæt nålen fra forside til bagside imellem (2) fastmasker i bunden på et af
bladene (i mellemrummet mellem dem), sæt m på nålen og træk igennem mellemrummet på bladet, 1
lm, 1 fm i samme m på omg. 1 af cirklen, 1 fm i den næste m på cirklen.
Billedet nedenfor viser, hvordan nålen sættes ind i bladet og tilbage ind i cirklen:

NU: *fm i næste m, 1 lm, tag nålen ud af m, sæt fra forside til bagside imellem bundens 2 fm på det
andet blad, sæt m på og træk igennem, 1 lm, fm i samme fm på cirklen, fm i næste fm
Billedet nedenfor viser lige efter, at masken, som er sat på nålen igen, er trukket igennem 2. blad:

Gentag fra * foroven, 1 gang mere for at vedhæfte det 3. blad, 1 fm i næste m på cirklen, 1 lm, tag m af
nålen, sæt ind i den 6. m på et vilkårligt kronblad på blomsten (dette er en BRstgm), tag m på nålen igen,
og træk igennem, 1 lm, 1 fm i samme m i bunden og næste m på ringen, 1 km i den 1. fm, bryd garnet.
Gentag dette for resten af bladene og blomsterne indtil du har (6) sæt i alt.
Dette billede viser et komplet sæt. Igen, hæft ikke enderne endnu.

Resten af denne uges opgave vil involvere synålen, så læg hæklenålen væk på et sikkert sted! (Ikke i
revnen på sofaen eller bag mikrobølgeovnen eller et eller andet sted i din taske, som jeg plejer at
gøre!)
Begynd med at samle dine (6) blomster/blade sæt og dit sjals hoveddel.
Uanset hvad, skal vi have hæftet vores ender, så HVORFOR ikke bruge dem til vores fordel! Vi vil bruge
vores ender strategisk til at vedhæfte og montere disse seks motiver.
Med henvisning til billedet nedenfor, brug enderne nærmest det sted, hvor du skal sy delene sammen.
Først skal du sy igennem delen for at få enden i den rigtige position, dernæst syr du nogle få sting, sæt
din nål UNDER LÆNKERNE tættest på forsiden af delen, imens du syr fra side til side for at sætte delene
sammen.
Her er placeringen og antal af masker, som skal sys for at montere hvert motiv. Nedenunder dette,
viser billedet hvordan, der kun skal hæftes i lænkerne på forsiden af delen.

Der er 6 i alt. Du vil ønsker, at de bliver placeret jævnt fordelt langs sjalets bundkant (se billede
længere nede), så spred sjalets hoveddel ud, placer blomsterne og fastgør med nåle. Arbejd med en af
gangen for at færdiggøre monteringen.
1. Sy blomsten fast til hoveddelen ved at bruge den lange ende på blomsten, som vist med den LILLA pil.
2. Sy de 6 hstgm på bladet fast til bunden af sjalet, som vist med de GRØNNE pile.
3. Sy de 6 hstgm på bladet til de 6 hstgm på det andet blad, igen ved at bruge enderne, som vist med de
BLÅ pile.

*TIP*
1. Vær forsigtig med IKKE at rynke dit arbejde, når du syr. Når du trækker enden igennem delen for at nå
hen til det rette sted, som er nødvendig for at sy delene på plads, glat forsigtig delen for at være sikker
på, at du ikke trækker det sammen, imens du arbejder.
2. Sy enderne IND i maskerne, del lænkerne i masken, arbejd tilfældigt op og ned, frem og tilbage og fra
side til side. Det vil hjælpe med til at sikre, at enderne forbliver på plads bedst muligt.
3. Lige før du til slut hæfter enden, træk forsigtigt i enden og lave en lille rynke. Imens du holder rynken,
klipper du enden af. Frigør delen og glat den ud. Du vil se, at det lille stykke ende bliver “suget” ind i
masken og er rigtig godt gemt!

Fortsæt med at sy hvert sæt fast på sjalet, som beskrevet ovenfor og placer sættene langs bundkanten
af sjalets hoveddel, som vist på billedet ovenfor.
4. Når du syr, kig på din del FORFRA og BAGFRA, bagsiden skal være lige så pæn, som din forside.
Omhyggelig efterbehandling er, hvad der gør et flot projekt til et FANTASTISK projekt. Så brug din tid
her!
5. Vend ikke dine blade ved et uheld, når du syr. Vær sikker på, at alle vender med retsiden udad.

Det er bare så smukt! Indbegrebet af kvindelighed!
Dette afslutter også denne uge! Vi er så tæt på nu, der skal bare laves et par ting mere og vi kan kalde
det et ”SJAL”…….BOGSTAVELIG TALT!
Slut dig til mig i næste uge, vores SIDSTE uge! Uge 7: Ekstra muligheder, afslutning & blokning

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 masseproduktion ikke tilladt.
Hvis du krediterer Crochetverse som designeren er det meget værdsat!

