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Tips & trix
Nu dröjer det inte länge förrän årets CAL Hygge drar igång! För att förbereda dig inför
CALen har vi skapat ett dokument med olika tips och tricks med information om CALen och
de olika teknikerna vi kommer använda. I det här dokumentet kommer du hitta instruktioner
om provrutan, information och tips om korsstygnsbroderiet som vi kommer göra, samt
instruktioner om hur du blockar din sjal
Provruta
Vi rekommenderar dig att virka en provruta för att försäkra dig om att din sjal blir den storlek
som anges i mönstret. Man virkar en provruta för att försäkra sig om att ens trådspänning är
densamma som mönstrets trådspänning. För att få 10 x 10 cm ska du virka 19 fm x 19 rader
med en 4,5 mm virknål.
Mönster till provrutan
lm luftmaska
fm fast maska
Använd Stone washed. 20 lm.
Rad 1 Fm i andra lm från virknålen och i alla lm till slutet av raden, 1 lm, vänd. (19 fm)
Raderna 2-18 19 fm, 1 lm, vänd.
Rad 19 19 fm, placera en markör i den sista maskan.
Släta försiktigt ut provrutan med dina händer och mät den. Om din provruta är 10 cm bred
och lång är din trådspänning överensstämmande med mönstrets trådspänning och din sjal
kommer med största sannolikhet få den storlek som anges i mönstret.
Om din ruta är mindre ska du göra om den med en större virknål. Om din ruta är större bör
du överväga att göra om den med en mindre virknål. Du ska använda den storleken du hade
på virknålen, för att få rätt storlek på din provruta, till hela CALen.
Det är okej om du inte får till exakt storlek på provrutan. Det innebär bara att din sjal kan få
andra mått. Tänk på att detta kan innebära att du behöver mer garn än det som ingår i kittet.

Var uppmärksam på hur din virkning ser ut. Du vill inte ha stora hål i din provruta eftersom
du då även kommer ha det i din sjal. Oroa dig inte för mycket över trådspänningen.
Huvudsaken är att det ska kännas bra att delta i denna CAL!
När din provruta är klar ska du klippa av garnet och fästa trådarna.
luftmaska
fast maska
Korsstygnsbroderi
Du kommer att lära dig att brodera korsstygn på virkning i denna CAL. Eftersom övning ger
färdighet ska vi öva på provrutan. Det kommer även läggas upp en instruktionsvideo om
broderi den första veckan som vi ska brodera på sjalen, så ge inte upp om det inte blir som
du tänkt dig med en gång.
Grunderna i korsstygnsbroderi
Korsstygn består, precis som namnet antyder, av kors som tillsammans bildar ett stygn. Du
kommer att brodera på virkade maskor i denna CAL. Detta är väldigt likt att brodera på
aidaväv.
För att förstå broderiets tillvägagångssätt och förstå hur du ska tyda korsstygnsmönsterna
behöver du föreställa dig ett rutnät i din virkning. Håll upp din provruta mot ljuset för att
kunna göra detta. Du kommer se ljuset skina igenom de fyra hörnen på maskorna (du
kanske behöver dra lite i din provruta för att kunna se detta). Det är i dessa hörn du ska
brodera.
Det enklaste sättet att brodera ett korsstygn är följande:
Tänk dig att de fyra hörnen kallas A, B, C och D, med början längst upp till vänster och
sedan medurs.
● Steg 1: För in nålen bakifrån och fram i B.
● Steg 2: Låt tråden löpa över framsidan av ditt arbete och för in nålen framifrån och
bak i D.
● Steg 3: Låt tråden löpa över baksidan av ditt arbete och för in nålen bakifrån och
fram i A.
● Steg 4: Låt tråden löpa över framsidan av ditt arbete och för in nålen framifrån och
bak i C.
Upprepa alla maskor på samma sätt. Kom ihåg att de angränsande maskorna delar hörn
(hörnen B och C på den ena maskan är hörn A och D i maskan till höger). Försök att inte
dela tråden i ditt föregående stygn när du för in nålen i ett hörn.
Du kan sy A-C innan du syr B-D om du föredrar det. Det är rekommenderat att brodera alla
stygn i samma ordning.
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Garnets längd
Du kommer ibland behöva byta färg i mönstret (mer om detta senare). Det kan kännas
lockande att ta 3 meter garn så det inte tar slut när du broderar. Men, det är svårt att dra
igenom så långa trådar eftersom de trasslar in sig i sig själva. Det är bättre att ta kortare
bitar på 50 - 75 cm. Det innebär att det kommer bli fler trådar att fästa, men broderiet
kommer att bli prydligare.
Börja, avsluta och byta färg
För att börja med en ny färg, eller byta färg, ska du börja med att sy in tråden på baksidan av
några maskor som ligger intill den maska du ska brodera i. Sy fram och tillbaka för att fästa
tråden. Nu kan du börja brodera korsstygn på det sätt som är beskrivet tidigare. När du ska
avsluta en färg syr du helt enkelt fram och tillbaka en gång, och klipper sen av tråden.
Läsa korsstygnsmönster
Korsstygnsmönster visar på ett grafiskt sätt var du ska brodera dina stygn. Varje ruta (pixel) i
ditt mönster motsvarar en maska i din virkning. De färgade rutorna visar var du ska brodera.
De vita rutorna motsvarar maskorna i din virkning som inte ska broderas. Som du kan se är
korsstygnsmönstret till provrutan 19 pixlar brett och 19 pixlar långt, precis som din provruta
är 19 maskor bred och 19 rader lång. Bokstäverna i de färgade rutorna visar vilken färg som
ska användas till korsstygnsbroderiet. Nedan finns en tabell som beskriver vilka bokstäver
som motsvarar de olika färgerna.
Man läser inte broderimönster på samma sätt som virkmönster. Det finns ingen bestämd
ordning man ska brodera stygnen. Det viktiga är att alla stygn blir broderade. Generellt sett
är det lättast att börja läsa mönstret från ena sidan och arbeta sig mot den andra sidan. Det
är viktigt att kontrollera att du broderat alla stygn i mönstret. För att underlätta räknandet är
linjerna mellan vart femte stygn tjockare än de andra.
Börja öva genom att titta på mönstret på nästa sida. Som du kan se används endast en färg
per rad. Du kan ta dig an mönstret på 2 olika sätt: Du kan jobba lodräta rader från vänster till
höger eller höger till vänster. Detta innebär att du behöver byta färg ofta. Eller så kan du
jobba vågräta rader uppifrån och ner eller nerifrån och upp och på så sätt avsluta en hel rad
innan du behöver byta färg. Båda sätt leder till samma slutresultat. Det andra sättet fungerar
dock bäst för just detta mönster.
En del mönster i denna CAL kommer vara enkla, precis som detta mönster. Andra kommer
vara mer invecklade och kräver att du byter färg oftare. I slutändan spelar det inte någon roll
vilken ordning du har broderat dina stygn, så länge du räknar noga.

Träna genom att brodera mönstret på nästa sida på din provruta. Bli inte uppgiven om
resultatet inte blir perfekt på första försöket. Du kommer få mycket träning i denna CAL!
Färgtabell
Garn
Stone washed
Förkortningar
SW
Paster
801
Jewel
802
Rainbow
803
Danish mermaid 805
Färger i mönstret +

Catona (25 gr)
A
B
C
264 414 403
258 130 411
115 281 208
130 392 512

D
E
402 212
401 412
280 205
205 513

F
406
391
146
389

G
H
172 179
128 400
201 282
241 253

I
409
396
114
397

J
408
394
222
509

Blocka din sjal
Att blocka är processen då du blöter din virkning för att ge maskorna tydligare struktur och
jämna till formen på ditt arbete. När du blockar din virkning lägger sig maskorna till rätta och
trådspänningen blir jämnare. Detta innebär att dina maskor kommer att få ett finare utseende
efter blockningen.
I föregående CALs har vi blockat rutor varje vecka. Eftersom denna CAL virkas i ett stycke
kommer vi bara blocka en gång, i slutet av vecka 13. Eftersom Catona består av 100%
bomull och Stone washed är ett blandgarn rekommenderar vi våtblockning framför andra
metoder.
För att våtblocka behöver du följande saker:
● Blockningsmatta eller yta som du kan sätta knappnålar i (gamla yogamattor eller
madrasser)
● Knappnålar i rostfritt stål
● Handdukar
● Valfritt: Eucalan (ett sköljmedel med Lanolin som du inte behöver skölja ur)
Börja med att fylla din vask med kallt eller ljummet vatten. Häll i Eucalan om du önskar
använda det. Lägg din sjal i vattnet och låt den ligga där ca 15 minuter. Bred ut handdukarna
på en platt yta. Ta upp din sjal ur vattnet och krama försiktigt ut den. Lägg din sjal på
handdukarna. Lägg ett till lager med handdukar ovanpå sjalen och skapa på så sätt en
"dubbelmacka" av handdukarna och sjalen. Rull ihop handdukarna, med sjalen emellan,
som en sushirulle. Pressa försiktigt ut överflödigt vatten utan att dra i sjalen. Ta bort
handdukarna och placera din fuktiga sjal på blockningsmattan. Använd knappnålarna i
rostfritt stål för att spänna upp sjalen till dess rätta mått och form. Låt den plantorka över
natten. Ta bort knappnålarna och njut av din nyblockade sjal.
Du kan öva genom att blocka din provruta!

