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 My Triangle Shawl - Mini CAL 

 

 

Hej alla! Roligt att få möta er igen i min nya lilla CAL… 

“Soft Wall”, ett israeliskt företag, sponsrar detta projekt och sjalen är gjord av det 

underbara garn som de importerar.  

Var kan du hitta information och instruktioner? 

Alla instruktioner finns i min blogg (du kan registrera dig här och få uppdateringar via 

e-mail), på Ravelry och det kan även finns uppdateringar på min Facebooksida.  

Här kan man dela bilder och ställa frågor: Facebook grupp CAL.il, och på CAL-

CROCHET ALONG Facebooksgruppen som står värd för detta projekt. Du kan också 

tagga  #hatchalot_simply_create på Instagram 

 

http://sarit-hatchalot.blogspot.co.il/
http://sarit-hatchalot.blogspot.co.il/
http://www.ravelry.com/people/saritgrinberg
http://www.ravelry.com/people/saritgrinberg
https://www.facebook.com/hatchalotsarit/
https://www.facebook.com/groups/1695414864015506/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/?fref=ts
https://www.instagram.com/hatchalot_simply_create/
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Schema 

Det här projektet består av 3 delar och sträcker sig över 3 veckor: 

Del 1: Sjalen – postas 8 december 2016 

Del 2: Pompoms (runda bollar) – postas 15 december 2016 

Del 3: En mystisk och överraskande sjalnål till sjalen – postas 22 december 2016 

Så, vad behöver du veta? 

Det här projektet är på nybörjarnivå och passar även till dig som ska göra ditt första 

projekt. 

Allt du behöver känna till är grunderna inom virkning: luftmaska, halvstolpe och 

stolpe. 

Instruktionerna följs av fotografiska illustrationer för att underlätta förståelsen och 

för att veta var man ska börja. 

Material: 

 4 nystan av “Himalaya air wool multi yarn” 100 gram, 155 meter (medium, 

garngrupp 4). 

 Valfritt garn (restgarn räcker) i en färg du gillar. Det ska användas för att göra 

en brosch till sjalen.  

 Virknål: 9-10 mm beroende på mått (detaljer kommer). 

 Nål för att fästa ändar med. 

 3 korta strumpstickor eller en rundsticka.  

*** Paket finns att köpa i min internetshop LINK  

Sjalens storlek: 

Längden på den färdiga sjalen blir ungefär 1,5 – 1,65 meter, beroende på din 

masktäthet, ditt garn och den storlek på virknål du har.  

Mönstret ger dig möjlighet att göra sjalen större eller sluta i ett tidigare skede för att 

få en mindre sjal. 

http://hatchalotsarit.co.il/product/my-triangle-shawl-cal-yarn-kit-international-shipping/
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Tack till: 

 Företaget “Soft Wall”  

 Till sjalens testare: Sharon Nevo, Iris Fait och Miki Kochman. 

 Till Sharon Nevo och Iris Fait för hjälp med den engelska översättningen. 

 Till administratörer och Facebookgruppen CAL – CROCHET ALONG 

Till CALs översättare Annie, Suzanne och Tanja – som gör ett underbart 

frivilligt jobb utan ersättning  

 

Så vem vill hänga med mig och göra min triangelsjal miniCAL? 

Vi ses den 8:e december 2016 

Skapa på… 

Sarit  

 


