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Mini CAL - My Triangle Shawl 

Del 1 - Sjalen 

 

Mönstret publiceras i min blogg (du kan registrera dig här och få uppdateringar via e-

mail), på Ravelry  och jag lägger även ut uppdateringar på min Facebooksida.  

Dela foton och ställa frågor kan man göra i min Facebook group CAL.il, och på CAL-

CROCHET ALONG Facebooksgruppen som står värd för detta projekt. 

Du kan också tagga #hatchalot_simply_create på Instagram 

 

Mönstret, schemat och materiallista kan du hitta här eller här 

Redo för första delen? Då börjar vi 

 

 

http://hatchalotsarit.co.il/
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/
http://hatchalotsarit.co.il/my-triangle-shawl-mini-cal/
http://www.ravelry.com/patterns/library/my-triangle-shawl-mini-cal
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Del 1 : Sjalen 

 

Förkortningar: 

lm – luftmaska 

lmb - luftmaskbåge    

fm – fast maska     

hst - halvstolpe 

st - stolpe  

m – maska/maskor        

b - bild 

 

Notera: 

1. När du arbetar med luftmaskorna i början av ett varv (1, 2, 4), rekommenderas att 

man gör dem lite lösa, så det blir lättare att virka i dem senare.   

2. Var noggrann med att räkna alla maskor i varje repetition i mönstrets varv, och att 

arbeta i den 3:e lm av de 3 lm.  

För att underlätta räknandet, finns det på sidan 8, en detaljerad lista över antalet 

maskor i slutet av varje repetition.  

3. Mått: (enligt rekommenderat garn och virknål) efter 5 varv har du en likbent 

triangel, där sidorna är ungefär 9 cm. Om du fått en annan storlek, byt virknål efter 

behov (för att få kortare sidor – använd en större virknål, för att få längre sidor – 

använd en mindre virknål). Om du behåller det mått du har, eller om du använder ett 

annat sorts garn, så är det okey – tänk bara på att sjalens storlek blir annorlunda än 

vad som beskrivits, vilket kan innebära att du behöver en annan mängd garn.  
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Instruktioner: 

Varv 1: 

Notera: på bild 2, visar den svarta pilen var man virkar den första hst.  

4 lm, (räknas som första hst) [b1], 1 hst i den 3:e lm från virknålen räknat  

[b2], 1 hst i nästa lm.  

(3 hst) 
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Varv 2: 

Notera: på bild 1, visar den svarta pilen var man gör de första 2 st.  

Vänd, 3 lm (räknas som en st) [b1], 2 st i samma m som de 3 lm [b 1+2], 

1 st i varje m [b2] varvet ut. 

(5 st) 
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Varv 3: 

Notera: på bild 2, visar den svarta pilen var man gör de sista 2 hst.  

Vänd, 1 lm (räknas inte), 1 hst i samma m [b1], 1 hst i varje m fram till de 

3 lm [b2], 2 hst i den 3:e lm i de 3 lm som gjordes i början av varv 2. 

(6 hst) 
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Varv 4: 

Vänd, 5 lm (räknas som 1 st + 2 lmb) [b1], 1 st i nästa m [b2],  

*1 lm, hoppa över 1 m, 1 st i nästa m*,  

Upprepa från * till * varvet ut. [Notera: gör den sista m i den sista hst i 

föregående varv och inte i den 1:a lm i föregående varv. ]   

(4 st, 2 x 1-lmb, 1 x 2-lmb - totalt 8 m). 

 

  



 

 
 9of7My Triangle Shawl – part 1 page                                08/12/2016

" Hatchalot Simply Create   Sarit Grinberg " 
Original Design by Copyright © 2016 All Rights Reserved.  

Varv 5: 

Notera: på bild 3, visar den svarta pilen var man gör de sista 2 hst.  

Vänd, 1 lm (räknas inte), 1 hst i samma m, 

 *1 hst i nästa 1-lmb [b1], 1 hst i nästa m [b2]*, 

Upprepa från * till * stanna före 2-lmb, 2 hst i 2-lmb,  

 2 hst i den 3:e lm av de 5 lm som gjordes i början av föregående varv 

[b4]. 

(9 hst) 
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Varv 6-69: 

Upprepa varv 2-5 (mönstret) 16 gånger till. 

Maskantal: antalet maskor efter varje mönstervarv ökar enligt följande:  

Efter varv 2: +2 

Efter varv 3: +1 

Efter varv 4: +2 

Efter varv 5: +1 

dvs: 

Efter repetition # / varv #  Maskor # Efter repetition # / varv # maskor # 

Repetera # 1 varv # 9 15 Repetera # 9   varv # 41 63 

Repetera # 2 varv # 13 21 Repetera # 10 varv # 45 69 

Repetera # 3 varv # 17 27 Repetera # 11 varv # 49 75 

Repetera # 4 varv # 21 33 Repetera # 12 varv # 53 81 

Repetera # 5 varv # 25 39 Repetera # 13 varv # 57 87 

Repetera # 6 varv # 29 45 Repetera # 14 varv # 61 93 

Repetera # 7 varv # 33 51 Repetera # 15 varv # 65 99 

Repetera # 8 varv # 37 57 Repetera # 16 varv # 69 105 
 

Sista varvet: 

Upprepa varv 2, fäst inte garnet! 
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Storlek: 

Titta nu på sjalen och se hur underbar den är.  Sjalen har formen av en rätvinklig 

likbent triangel!!!   

Längden på sjalen (sida a) är uppskattningsvis 1,5 – 1,6 m.  

Du kan fortsätta och göra sjalen större genom att upprepa varv 2-5 tills du når 

önskad storlek.  

 

                 Virkriktning 

                               a 

        

 

 

Din sjal är faktiskt färdig!!! 

Vi ses nästa vecka för del 2 när vi ska lägga till en bård av pompoms på sjalen.  

 

Skapa på….. 

Sarit 

 


