Hej! Välkommen till “SLUTSTRÄCKAN!!” ……
Vecka 6: MOTIV MED IRLÄNDSK VIRKNING – Del 2

Vi kör igång på en gång, då startar vi!

Nu ska vi använda oss av lite ”flärdfull” Irländsk virkning och tekniker för att sätta samman några
större motiv av det vi har skapat tills nu. Jag fortsatte bara med nystanet efter att jag avslutat
blommorna.

Samla ihop dina SEX blommor och 18 löv och ditt garn.
Fäst inte trådändarna ännu, då de kommer att strategiskt användas för att fästa och säkerställa
delarna i själva sjalen.

Till varje ihopsättning kommer du att behöva (3) av löven och (1) av blommorna.
Börja med ditt nystan och gör en magisk ring:
Varv 1: 1 lm, 8 fm i ringen, sm i den första fm du gjorde, dra försiktigt i garnändan för att stänga ringen.
(8)
Varv 2: Nedbrutet i steg för att vara enklare att följa:
1 lm, ta bort virknålen från öglan, sätt i virknålen framifrån och bakåt mellan de nedersta (2) fasta
maskorna på ett löv (i mellanrummet mellan dem), sätt tillbaka virknålen i öglan och dra igenom
mellanrummet i lövet, 1 lm, fm i samma m på varv ett på cirkeln, fm i nästa m på cirkeln.
Bilden nedan visar hur du sätter virknålen i lövet och sedan tillbaka i cirkeln:

NU: *fm i nästa m, 1 lm, ta bort virknålen från öglan, sätt i virknålen framifrån och bakåt mellan de
nedersta 2 fm på det 2a lövet, sätt tillbaka virknålen i öglan och dra igenom, 1 lm, fm i samma fm på
cirkeln, fm i nästa fm.
Bilden nedan visar hur det ser ut efter att ha dragit den borttagna öglan genom det 2a lövet:

Upprepa från * ovan en gång till för att sätta fast det 3e lövet, fm i nästa m på cirkeln, 1 lm, ta bort
virknålen från öglan, sätt in den i den 6e m på någon av de yttersta bladen på blomman (detta är RBst),
sätt tillbaka virknålen i öglan och dra igenom, 1 lm, fm i samma m vid basen och nästa m på ringen, sm i
den första fm, klipp av och fäst tråden.
Upprepa med de återstående löven och blommorna tills du har totalt (6) sammansättningar.
Denna bild visar en komplett sammansättning. Än en gång, fäst inte trådändarna riktigt än.

Under resten av denna veckas arbetsuppgifter kommer du att behöva en nål, så lägg ifrån dig
virknålen på ett säkert ställe! (Inte mellan soffdynorna eller bakom mikron eller i din börs, som jag
oftast gör!)
Börja med att ta fram dina (6) blommor/löv sammansättningar och din sjal.

Vad som än händer så måste vi fästa garnändarna, så VARFÖR inte använda dem till något vi har nytta
av! Vi kommer att använda garnändarna strategiskt när vi fäster dem för att sätta dit och sätta fast de
sex motiven.

Titta på bilden nedan, hur du använder den garnände som är närmast den plats där du får instruktioner
att sy fast delarna. Du kommer att arbeta genom att först sy genom arbetet för att få garnänden till rätt
position och sedan när du syr de få stygnen så sätter du nålen UNDER TRÅDARNA på det stygnet som är
närmast framsidan av arbetet då du syr från sida till sida för att montera ihop dem.

Här är positionerna och antalet stygn för att sy fast och sätta fast varje motiv. Nedanför det så visar
bilden hur du arbetar under trådarna på framsidan av arbetet.
Det är totalt 6 stycken. Du kommer att vilja sprida ut dem jämt över den nedre kanten på sjalen (se
bild längre ner), lägg ut sjalen och nåla fast blommorna och sedan ska du arbeta på var och en för att
sätta den på plats.
1. Sy fast blomman i sjalen genom att använda den långa garnänden på blomman som visas nedan med
en LILA pil.
2. Sy fast de 6 hst på lövet i kanten på sjalen som visas nedan med GRÖNA pilar.
3. Sy fast de 6 hst på lövet till de 6 hst på det andra lövet igen genom att använda garnändarna som
visas nedan med BLÅ pilar.

*TIPS:
1. Var försiktig så att du INTE rynkar ditt arbete när du syr. När du syr trådänden över arbetet för att
komma till rätt position för att sy fast sammansättningarna så släta försiktigt ut arbetet så att du är
säker på att du inte ”syr ihop flera delar” när du arbetar.
2. Sy in garnändarna IN I maskorna, och separera de olika delarna av maskorna. Arbeta upp och ner,
bakåt och framåt, och sida till sida slumpvis. Då kan du vara säker på att garnändarna stannar på plats så
bra som möjligt.
3. Innan du klipper av tråden, dra försiktigt i den så att arbetet rynkar sig litegrann. När du håller arbetet
lite rynkat så klipp av garnändan. Släpp arbetet och platta till det. Du kommer att se att den lilla
garnändan ”sugs” in i maskan och göms riktigt bra!

Upprepa då du syr fast alla sammansättningar på sjalen. Upprepa instruktionerna ovan och följ bilderna
ovan och sy fast sammansättningarna på indikerade positioner längs med nederkanten på sjalen.
4. Medan du syr, så titta på ditt arbete från FRAMSIDAN och från BAKSIDAN. Baksidan ska bli lika fin som
framsidan. Att vara noga i avsluten är det som tar ett projekt från att vara bra till att vara UTMÄRKT. Du
förstår att du ska låta det här ta tid!
5. Vrid inte löven av misstag när du syr fast dem. Se till att de har framsidan uppåt.

Det är så vackert! En symbol för det feminina!
Då är också den här veckan slut! Vi är så nära nu. Bara några få saker kvar att göra och sedan kan vi kalla
den för en “WRAP” …. BOKSTAVLIGT! (den dåliga vitsen var med mening!)

Var med nästa vecka då det är FINALVECKA! Vecka 7: Ytterligare valmöjligheter, Stängning, & Blockning
Till dess……
Mycket kärlek och 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!
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