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CAL - My Triangle Shawl 

Del 2 – Pompon-kant 

 

Hej, selve sjalet er færdigt, nu er det tid til kanten... 

Jeg valgte kun at tilføje en pompom-kant på den ene side af sjalet og ikke på de 2 andre sider. Du kan gøre 

som jeg, eller tilføje dit eget design og personlige præg, du kan tilføje pomponer på den anden side eller 

afslutte med fm langs de andre sider. 

Opskriften vil blive lagt op på min blog   (du kan registrere dig og få opdateringer på e-mail), på Ravelry og 

der vil også være opdateringer på min Facebook-side. 

Del dine billeder og gode råd i min Facebook-gruppe CAL.il, og på CAL-CROCHET ALONG Facebook-gruppen 

som er værter for projektet. 

Du kan også tagge #hatchalot_simply_create på Instagram 

 

 

 

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.instagram.com/hatchalot_simply_create/
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Instruktioner, oversigt og anbefalede materialer kan findes her eller her 

Del 1 – selve sjalet kan findes her 

Klar til del 2? 

 

Forkortelser: 

km - kædemaske 

lm - luftmaske 

fm - fastmaske 

stgm - stangmaske 

B - billede 

m - maske 

Note: 

Pompomernelavesmellemrækkernei‘hullerne’igentagelserneafrække,5undtagendenførstepompom

som laves i toppen af sidste stgm i sidste række (hvor del 1 slutter) og den sidste pompom som laves i første 

lm i begyndelsen af sjalet. 

Pompon række 

Placer sjalet foran dig med den sidst-hæklede række øverst og slutningen af rækken til din venstre side 

(højre side for venstre-håndede), (faktisk vender du ikke arbejdet efter sidste række, bare drej det mod 

højre (venstre for venstre-håndede)), 

 

 

 

     A 

 

 Finishing point of part 1  

Crochet 

direction 

Crochet 

pompon 

direction 

http://hatchalotsarit.co.il/my-triangle-shawl-mini-cal/
http://www.ravelry.com/patterns/library/my-triangle-shawl-mini-cal
http://hatchalotsarit.co.il/mini-cal-my-triangle-shawl-part-1-main-shawl/
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* 7 lm (B1). 

I 2. lm fra nålen [B2] (slå om, indsæt nålen i angivne m, slå om, træk en løkke op [B3], slå om, træk igennem 

2 løkker) 2 gange [B4,5], slå om og træk igennem alle 3 løkker på nålen [B6] - dette er den første halve 

pompom, 
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3 lm [B7], 

I 3. lm fra nålen [B8] (slå om, indsæt nålen i angivne m, slå om, træk en løkke op [B9], slå om, træk igennem 

2 løkker) 2 gange [B10,11], slå om og træk igennem alle 3 løkker på nålen [B12] - dette er anden halvdel af 

pomponen. 
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Km i 1. lm under den første halvdel af pompomen (faktisk er det 5. lm af de 7 lm fra begyndelsen [B13]) 

4 lm [B14]*,  

km i toppen af stgm i bunden af de 7 lm [B15] - første pompom er færdig 

**lav*til1*gang,kminæste‘hul’(fragentagelsenafrække5)**, 

gentag ** til ** indtilsidste‘hul’[B17] 

(lav * til * 1 gang mere, km i første lm fra begyndelsen af sjalet) 2 gange [B17]. Klip ikke garnet endnu!!! 
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Så har du lavet pompomer langs den ene side!!! 

Du kan: 

Mulighed 1: Færdiggøre sjalet som det er nu. 

Mulighed 2: Lave pompomer langs sidste stgm-række (lav km for hver 6. stgm, den sidste vil kun være 3 

stgm). 

Mulighed 3: Hækle fm langs de sidste 2 sider uden flere pompomer. 

Klip garnet og hæft ender. 

 

Dit sjal er komplet!!! 

Del dine billeder, jeg vil blive glad hvis du tagger mig,såjegkansebillederneafditTriangleShawl…. 

Vi ses i næste uge til del 3 - en mystisk overraskelse i form af en broche til sjalet... 

Simplycreate…. 

Sarit 

 


