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Surprising Shawl Pin 

Den oväntade sjalnålen 

 

 

Jag älskar verkligen sjalar, i alla storlekar, mönster och färger… 

Och jag letar alltid efter något att fästa ihop sjalen med… 

Fram till idag har jag inte hittat en sjalnål som passar mig: en nål som är fräck, snygg 

och till ett bra pris…  

När jag designade My-triangle-shawl och letade efter en sjalnål fick jag den briljanta 

idén att göra en egen. Jag såg mönstret till sjalnålen i mitt huvud och virkade en 

direkt, men problemet var att hitta en nål/pinne som fångar upp sjalen i broschen.  

Jag prövade flera olika varianter och då…… 

Varför har vi inte tänkt på detta förut? 

Min blick fångade en uppsättning flätstickor/hjälpstickor och jag upptäckte denna 

geniala idé… 

Vad sägs? Är de inte jättebra till en sjalbrosch? 

Så gick det till när sjalnålen föddes… 
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Sjalnålen är skapad som del 3 i Mini CAL My Triangle Shawl. 

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 

Det här mönstret översattes av: Annie, Suzanne och Tanja 

 

Mönstret, schemat och materiallista kan du hitta här eller här 

Del 1 – sjalen, kan du hitta här  

Part 2 – pompomkanten, kan du hitta här  

 

Material: 

Valfritt garn i valfri färg (garnrest duger bra) – jag använde medium, garngrupp 4, ett 

garn som har en vikt av 100g/205m 

Virknål – jag rekommenderar en något mindre storlek än vad som rekommenderas 

till ditt garn – jag använde virknål 4,5 mm.  

En uppsättning flätstickor/hjälpstickor (tidigare felaktigt översatt till strumpstickor, 

övers anm) 

 

 

Förkortningar: 

lm – luftmaska 

sm – smygmaska 

fm – fast maska     

st - stolpe  

m – maska/maskor        

b - bild 

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
http://hatchalotsarit.co.il/mini-cal-my-triangle-shawl-part-1-main-shawl/
http://hatchalotsarit.co.il/mini-cal-my-triangle-shawl-part-2-pompon-border/
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Mönster: 

15 lm, slut till en ring med sm i första lm. 





Varv 1: 

Notera: för ett jämnare utseende så virkar jag in änden på garnet också.  

1 lm (räknas inte som en m), 40 fm runt ringen, slut med sm i första fm. (40 fm) 
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Varv 2: 

1 lm (räknas inte som en m), hoppa över första m, st i nästa m, st i överhoppad m 

(ett X, en korsad stolpe är gjord), (hoppa över nästa m, st i nästa m, st i överhoppad 

m) x 19, slut med en sm i första st. (20 X – korsade stolpar).  

 





Klipp av garnet och fäst trådarna. 
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Och nu till den överraskande delen av sjalnålen… 

Sätt sjalbroschen på sjalen där du vill kunna stänga den, ta en av 

flätstickorna/hjälpstickorna, stick ner den genom broschen så att den går igenom 

båda sidorna av sjalen och sedan upp igen mot broschen… 
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Anade du? Flätstickan/hjälpstickan används som nål i sjalnålen!! 

Häftigt, eller hur?  



Njut!!! 

 

Dela med dig av dina foton, jag blir glad om du taggar mig så att jag kan få se din 

triangelsjal med den oväntade sjalnålen!! 

 

Skapa på…. 

Sarit 

 


