Vecka 7: Ytterligare valmöjligheter, Stängning, & Blockning

VÄLKOMMEN TILL DEN SISTA VECKAN!!! Vecka 7: Ytterligare valmöjligheter, Stängning, & Blockning

Mycket snart kommer ditt nya klädesplagg att vara klart och redo för att användas! Slösa inte på tiden,
utan börja på en gång!!

Vår första uppgift: Blomstängningen med band
Denna lilla detalj kan användas för att knyta och bära sjalen på ett oändligt antal sätt. Det är bara din
fantasi som sätter gränser!
Vi kommer att skapa en blomma som är lik de andra men har några ändringar i sin funktion.
Vi kommer framför allt att virka i DUBBELT garn (men fortfarande arbeta med samma storlek på
virknålen)

BLOMMA I FLERA LAGER, DUBBELT GARN: (Gör 1 st)
Använd vilken kvarvarande garnnyans som du vill. Jag använde mina garnnystan 7 & 8 samtidigt.
Gör en magisk cirkel:
Varv 1: 1 lm, 8 fm i ringen, sm i 1a fm för att sluta ringen.
Varv 2: 1 lm, (räknas inte som en m) hst i samma m, 1 lm, *hst i nästa m, 1 lm, upprepa från *,
ytterligare 6 gånger, sm i toppen av 1a hst. (8 hst, 8 1-lmb)
Varv 3: sm till 1a 1-lmb, 3 hst i samma m, sm i nästa hst, *3 hst i nästa 1-lmb, sm i nästa hst, upprepa
från *. Ytterligare 6 gånger. (24 hst, 8 blomblad )
Varv 4: 1 lm, (räknas inte som en m) RBhst runt hst direkt nedanför i varv 2 BAKOM blombladen på varv
3, 3 lm, *RBhst runt nästa hst i varv 2 bakom, 3 lm, upprepa från * ytterligare 6 gånger, sm i toppen av 1a
RFhst. (8 RBhst, 8 3-lmb)
Varv 5: sm till 1a 3-lmb, 7 hst i samma lmb, sm i nästa RBhst, *7 hst i nästa 3-lmb, sm i nästa RBhst,
upprepa från *, ytterligare 6 gånger. (40 hst, 8 blomblad)
Varv 6: 1 lm, (räknas inte som en m), RBhst runt RBhst direkt nedanför i varv 4 bakom blombladen, 3 lm,
*RBhst runt nästa RBhst i varv 4, 3 lm, upprepa från *, ytterligare 6 gånger, sm i toppen av 1a RBhst. (8
RBhst, 8 3-lmb)

TIPS: När du virkar RBhst kan maskbågen ha en tendens att rulla. Jag använder mina fingrar för att
”fästa” maskbågen i arbetet för att förankra den och då blir det enklare att göra klart RBhst.
Varv 7: sm till 1a 3-lmb, 9 hst i samma lmb, sm i nästa RBhst, *9 hst i nästa 3-lmb, sm i nästa RBhst,
upprepa från *, ytterligare 6 gånger, sm i första m. Klipp av garnet. (72 hst, 8 blomblad)
Fäst trådändarna och lägg blomman åt sidan ett tag.
KNYTNINGEN: Använd samma garn som i blomman, fortfarande dubbelt, 75 LUFTMASKOR och KLIPP AV
garnet.
Knyt en knut i varje ände precis där den första och den sista luftmaskan virkats. Klipp av trådändarna
så de blir ungefär 1,3 cm tråd kvar.
Vänd nu blomman så att avigsidan är uppåt och med hjälp av virknålen så drar du ena änden av
luftmaskkedjan genom en av RBhst som är nära mitten.
Centrera luftmaskkedjan så att det är lika på båda sidor och knyt fast den.
NU: Du kan fästa bandet genom materialet PÅ DET SÄTT SOM DU ÖNSKAR för att fästa den på det sätt
som du önskar bära plagget.
Den kommer att fungera som en sjalnål, men det är ett sjalband! Smart, eller hur??!
Här är fästningen från framsidan och baksidan:

NU ska vi prata om DIG ett tag!! Anser du att du är en minimalist, lite flärdfull, eller riktigt orädd när det
gäller stil och smak?? Vi kommer att utnyttja det återstående garnet för att lägga till så många blommor
som du eller garnet tillåter och så en frivillig kant runt öppningen. Som du kan se så har jag valt att
lämna min mindre dekorerad men du kan välja att ÖSA PÅ med dem på din sjal! En del av testvirkarna
har lagt till några och andra har inte!
Det är HÄR som du gör din sjal personlig och gör den till din EGEN kreation!
Du kommer att upptäcka att du har några garnnystan kvar…. Här är vad jag har kvar! Använd det för att
skapa mer blommor genom att använda SAMMA instruktioner som du använde i Vecka 4. Du hittar
dessa instruktioner här: INSERT LINK HERE
***TID FÖR IDÉER***
Du kan göra dem alla i samma nyanser av garnet eller du kan göra varje lager olika!
Du kan göra några ett lager mindre så de blir mindre!
Du kan öka på några löv med mer hst för att göra dem fylligare!
Var kreativ och visa mig vad du har gjort!
Placera dem där du tycker att de ska vara och sy fast dem i sjalen på samma sätt som vi gjorde tidigare
med de övriga. Nåla först fast dem och prova plagget på dig för att du ska vara säker på att de hamnar
där du vill!

OCH NU, DEN FRIVILLIGA SNÄCKKANTEN:
Jag har inte lagt till denna kant till min Wolltraum version av denna sjal, men jag har redan gjort en
andra sjal (jag vet, jag vet…jag är besatt!) På min andra sjal har jag lagt till en frivillig kant, som när den
är klar, går längs övre delen av sjalen. När den bärs som en ”vattenfallsväst” så kommer detta att
omsluta halsen och nedåt på varje sida på öppningen över bröstet!

Den består bara av 2 varv. Välj vilket garn som du har kvar!
Först lägger du plagget som det visas på bilden nedan:

Varv 1: Anslut garnet med en sm genom att dra isär de sm som är runt maskan i hörnet och sätt i din
virknål från framsidan till baksidan, *2 lm, RELIEFFASTMASKA BAKIFRÅN (RBfm) runt nästa st, upprepa
från * till slutet av sidan, i det sista mellanrummet, 2 lm och sm runt den sista st som du gjorde när du
fäste garnet (tryck fm runt den åt sidan (91 2-lmb)
Varv 2: 1 lm, vänd, sm i den 1a 2-lmb 1 lm (räknas inte som en maska), gör 5 hst i samma utrymme, *hst
i nästa m, 5 hst i nästa utrymme, upprepa från * hela varvet, sm i den sista sm, klipp av garnet och fäst.

SISTA UPPGIFTEN! EN SISTA BLOCKNING: Du har lagt till alla dessa vackra motiv med struktur, och för
att de ska komma till sin rätt, REKOMMENDERAR JAG en sista blockning. Precis som du gjorde förut. Jag
lovar att det kommer att lyfta ditt projekt från vacker till WOWOWOW FANTASTISK!

Låt mig också få lägga till några idéer på hur du ska sköta ditt nya plagg! Vi har tillbringat tid tillsammans
när vi gjort det, så låt oss vara säkra på att det ser bra ut så länge som möjligt!
Så här gör jag med alla mina virkade plagg, inklusive den här:
1. Jag tvättar alltid FÖR HAND i vasken i KALLT vatten med ett milt tvättmedel. Något som Dreft eller
Woolite är ett bra val.
2. Jag TRYCKER ut överskottsvattnet från plagget. Jag VRIDER inte ur vattnet.
3. Du kan nåla upp det för att torka eller du kan helt enkelt lägga det platt för att torka, men häng INTE
upp det för att torka. Tyngden i materialet kommer då att sträcka ut plagget.
4. Jag FÖRVARAR inte plagget på en HÄNGARE. Jag viker istället plagget och förvarar det i en låda eller
på en hylla. De många hålen i materialet och gravitationen från att det hänger kommer att sträcka ut
den för mycket.
Det var allt! Jag hoppas att du kommer att tycka om att bära ditt nya plagg och att du bär det med hälsa
och glädje!
Här är NÅGRA olika sätt som du kan använda din blomstängning för att styla upp detta plagg! Prova en
av dem, och hitta sedan på en egen och posta den! Jag skulle älska att få se!

Här är ett prov som gjorts i vanligt merceriserat bomullsgarn. Så länge som du gillar det du gör, och
håller koll på måttangivelserna så passar de flesta mellantjocka garn!!

***SISTA UTMANINGEN! ***
Posta en bild av ditt vackra jag i ditt vackra nya plagg. Posta den i Crochetverse och CAL – Crochet A
Long Facebookgrupper!

Tack så mycket för att varit med mig på denna CAL, Det är ett stort nöje att få se allas arbeten och jag
uppskattar det så mycket!
Till nästa gång! Jag uppskattar så mycket att ni alla har arbetat med oss!
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!
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

