
 

UGE 7: Ekstra muligheder, afslutning og blokning  

 

VELKOMMEN TIL FINALE UGEN!!! Uge 7: Ekstra muligheder, afslutning & blokning 

 

 

 

Meget snart, vil dit smukke nye sjal være færdig og klar til at have på! Spild ingen tid, lad os gå i gang!! 

 

Vores første opgave: Blomsterlukningen med snor 

Denne lille smarte ting kan bruges til at binde og bære sjalerne på uendeligt mange måder, kun 

begrænset af din fantasi!  

Vi vil skabe en blomst magen til de andre, men med en anden funktion.  

Fortrinsvis, vil vi bruge vores garn dobbelt (arbejd stadig med den samme hæklenål)  

 

BLOMST MED MANGE LAG, DOBBELT GARN: (Lav 1)  

Brug en hvilken som helst af de resterende farver, som du bedst kan lide. Jeg brugte mine nøgler 7 & 8 

som dobbeltgarn.  

Lav en magisk ring: 

Omg. 1: 1 lm, 8 fm i ringen, 1 km i 1. fm for at lukke.   

Omg. 2: 1 lm (tæller ikke som m), 1 hstgm i samme m, 1 lm *1 hstgm i næste m, 1 lm, gentag fra *, 6 

gange mere, 1 km i toppen af den første hstgm. (8 hstgm, 8 1-lm buer)  

Omg. 3: 1 km i første 1-lm bue, 3 hstgm i samme bue, 1 km i næste hstgm, *3 hstgm i næste 1-lm bue, 1 

km i næste hstgm, gentag fra *, 6 gange mere (24 hstgm, 8 kronblade)  

Omg. 4: 1 lm (tæller ikke som m), 1 BRhstgm omkring hstgm’en, som er direkte under fra omg. 2 arbejd 

BAGVED kronbladene fra runde 3, 3 lm, *1 BRhstgm omkring næste hstgm, som er direkte under fra 

omg. 2 bagved, 3 lm, gentag fra *, 6 gange mere, 1 km i toppen af første BRhstgm. (8 BRhstgm, 8 3-lm 

buer)  

Omg. 5: 1 km i første 3-lm bue, 7 hstgm i samme bue, 1 km i næste BRhstgm, *7 hgstm i næste 3-lm 

bue, 1 km i næste BRhstgm, gentag fra *, 6 gange mere. (40 hstgm, 8 kronblade)  



Omg. 6: 1 lm (tæller ikke som m), 1 BRhstgm omkring hstgm’en, som er direkte under fra omg. 4, arbejd 

bag kronbladene, 3 lm, *1 BRhstgm omkring næste BRhstgm fra omg. 4, 3 lm , gentag fra *, 6 gange 

mere, 1 km i toppen af første BRhstgm. (8 BRhstgm, 8 3-lm buer) 

TIP: Når du arbejder med BRstgm, har masken en tendens til at rulle. Jeg bruger mine fingre og ”fastgør” 

m til bagsiden af arbejdet for at ”forankre” den for at gøre det nemmere at færdiggøre BRstgm’en 

Omg. 7: 1 km i 3-lm buen, 9 hstgm i samme m, 1 km i næste BRhstgm, *9 hstgm i næste 3-lm bue, 1 km i 

næste BRhstgm, gentag fra *, 6 gange mere, 1 km i første km, bryd garnet. (72 hgstm, 8 kronblade)  

Hæft enderne, og læg blomsten til side et øjeblik.  

SNOREN: Brug det samme garn, som til blomsten, brug stadig dobbelt garn, 75 LM og BRYD GARNET.  

Lav en knude lige ved den første og sidste luftmaske og klip enderne ned til 1,3 cm (½”.) 

Vend nu blomsten om, så bagsiden vender opad og træk den ene ende af snoren igennem en af 

BRhstgm’erne tæt ved midten ved at bruge din hæklenål.  

Centrer snoren, så den er lige lang på begge sider og bind den på plads.  

NU: Du kan snøre snoren igennem materialet PÅ EN HVILKEN SOM HELST MÅDE, SOM DU VÆLGER, når 

du har det på.   

Den vil fungere som en sjalspind, men det er en sjalsnor! Utrolig smart, ikke??!! 

Her er lukningen fra forside og bagside:  

 

 



NÅ, lad os nu tale om DIG i et stykke tid!! Ser dig selv som minimalistisk, med flair, eller giver du den fuld 

gas med stil og smag?? Vi vil udnytte resten af garnet til at tilføje så mange blomster, som du eller 

garnet tillader, såvel som en valgfri åben kant. Som du kan se, har jeg valgt at lave mit lidt underspillet. 

Du kan vælge at OVERØSE dit sjal med dem. Nogle af testpersonerne har tilføjet nogle og andre har ikke! 

DET er nu, at du kan personliggøre og lave dette sjal til din EGEN kreation! 

Du vil opdage, at du har noget farvet garn tilbage….. Her er hvad jeg har. Brug det til at lave flere 

blomster ved at bruge SAMME instruktion, som du brugte i uge 4, og du kan finde det her: INSERT LINK 

HERE 

***TID TIL IDEER *** 

Du kan lave dem alle i én farveskala, eller du kan lave hvert lag forskelligt! 

Du kan lave dem et lag mindre, så de ikke er så store! 

Du kan øge nogle blade med flere hstgm for at lave dem mere flæsede! 

Vær kreativ og vis mig, hvad du har lavet! 

Placer dem, hvor du synes og sy dem fast til sjalet, som vi gjorde før med de andre. Sæt dem fast med 

nåle først og prøv sjalet for at være sikker på, at de sidder lige, hvor du synes! 

 

  

DET NÆSTE, VALGFRI MUSLINGEKANT:  

Jeg har ikke tilføjet det til min Wolltraum version af dette sjal, men jeg har lavet et andet allerede (jeg 

ved det, jeg ved det….. jeg er besat!) På mit andet, har jeg tilføjet en valgfri kant, som når den er færdig, 

løber langs toppen af sjalet. Når det bæres som en draperet vest, vil den lægge sig om nakken og ned af 

hver side af åbningen ved brystet! 

Den består kun af 2 rækker. Til dette, vælg hvad du har tilbage af garn!  



Først, læg sjalet som vist i billedet nedenfor: 

 

Række 1: Føj garnet til med 1 km ved at skubbe fm væk, som er rundt om stolpen i hjørnet og sæt din 

hæklenål fra forside til bagside, *2 lm, 1 BAGOM RELIEF FM (BRfm) omkring stolpen på den næste stgm, 

gentag fra * langs toppen, ved det sidste mellemrum, 2 lm og 1 km omkring den sidste fm, som du 

gjorde, da du tilføjede garnet (fm, som er omkring, skubbes til side) (91 2-lm buer) 

Række 2: 1 lm, vend, 1 km i den første 2-lm bue, 1 lm (tæller ikke som m), lav 5 hstgm i samme bue, *1 

hstgm i næste bue, 5 hstgm i næste bue, gentag fra * langs toppen, 1 km i den sidste km, bryd garnet.  

SIDSTE OPGAVE! DEN SIDSTE BLOKNING: Du har tilføjet alle disse smukke motiver med struktur og for, 

at de kan vise sig fra deres bedste side, anbefaler jeg KRAFTIGT, en sidste blokning. Bare gør, som du 

gjorde før. Jeg lover, at det vil løfte dit projekt fra smukt til WOWOWOW FANTASTISK! 

Lad mig tilføje nogle få ideer til, hvordan du også kan pleje dit nye stykke tøj! Vi har brugt tid på det, så 

lad os være sikker på, at det ser så godt ud i så lang tid som muligt!  Jeg gør følgende med alt mit 

hæklede tøj, dette inkluderet:  



1. Jeg HÅNDVASKER altid i min vask i KOLDT vand med en MILD sæbe. Noget i stil med Woolite er et 

godt valg.  

2. Jeg KLEMMER det overskydende vand ud af mit tøj, VRID eller DREJ det ALDRIG.  

3. Du kan sætte nåle i det, før det tørrer, eller du kan simpelthen bare lægge det fladt ud for at tørre, 

men HÆNG det ALDRIG OP. Vægten af garnet vil betyde, at det strækkes ud af facon.  

4. Jeg HÆNGER det ALDRIG PÅ BØJLE. I stedet folder jeg det sammen og lægger det i en skuffe eller på 

en hylde.  De åbne masker og tyngdekraften, når det hænger, vil betyde, at det strækker sig for meget.  

Det var det! Jeg håber, at du nyder og bærer dit nye stykke tøj fulgt af sundhed og lykke!  

Her er nogle FÅ måder der viser hvordan du kan bruge blomsterlukningen til at arrangere sjalet. Prøv en 

af dem, gør det på din egen måde og læg det op så jeg kan se det. Jeg vil elske at se det!  
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Her er en prøve lavet i en almindelig merceriseret fingering weight bomuld. Så længe, at du kan lide det 

færdige sjal og hæklefastheden passer, kan de fleste fingering weight garner bruges som erstatning!! 



 

***TID TIL DEN SIDSTE UDFORDRING!*** 

Tag et billede af smukke dig iført dit smukke nye sjal og læg det op på Crochetverse and CAL – Crochet 

A Long Facebook grupperne! 

Mange tak for, at du har deltaget sammen med mig på denne CAL, det er en stor fornøjelse at se alle 

jeres håndarbejder, og jeg sætter stor pris på det! 

Indtil næste gang! Jeg værdsætter så meget hver og en af jer, som arbejder sammen med os!   

Megen kærlighed & garn,  

Stephanie 

 

Follow on Facebook Here! 

Follow on Instagram Here! 

Follow on Ravelry Here! 

http://www.facebook.com/crochetverse
https://www.instagram.com/crochetverse/
http://www.ravelry.com/designers/stephanie-pokorny


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! 

 

http://pinterest.com/Crochetverse
https://www.youtube.com/channel/UC2Gk6MO2wElnIHPovJJnwMQ
https://twitter.com/crochetverse
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu

