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Denna veckan ska vi fodra sjalen, för hand! Metoden vi använder är väldigt enkel och skapar 
en (nästintill) osynlig fållsöm. Det finns många olika sätt att fodra en sjal. Det går bra att 
använda en annan metod om du föredrar det! 

Material 
● tyg i 100% bomull 
● Valbart: tråckeltråd 
● Skräddarkrita eller tvättbar tygpenna 
● Tygsax 
● Sytråd (som matchar färgen på SW) 
● Synål 

Steg 1: Tvätt 
Om du använder ett tyg i 100% bomull kommer det antagligen krympa lite när du tvättar din 
sjal. Därför rekommenderar vi att du förtvättar tyget i ett vanligt tvättprogram. Ha i åtanke att 
bomullstyg oftast krymper ca 5% när du köper tyget. Stryk tyget efter att du tvättat det. 

Steg 2: Tråckeltråd 
Det är valfritt att sy fast tyget med tråckeltråd, men jag rekommenderar det. Tråckeltråd är 
en tråd som är lätt att dra itu. Den kommer hålla tyget på plats när du ska sy fast fodret. Den 
kommer också göra det lättare att lägga ditt projekt åt sidan utan att tyget hamnar fel. 

Håll ett öga på framsidan av din sjal när du syr fast tråckeltråden. Om sjalen ser knölig ut 
eller inte ligger platt när du vänder på den ska du gå tillbaka och göra om den delen. Alla 
sådana ojämnheter kommer synas när du sytt fast fodret ordentligt! 

Tråckla fast tyget på följande sätt: 
● Lägg sjalen på en plan yta och placera tyget ovanpå. Klipp till tyget så det får rätt 

storlek. Lägg till ca 2 cm i sömsmån på alla sidorna. 
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● Börja i det övre högra hörnet. Vik in en 1,5 cm kant mellan sjalen och tyget. Du ska 
sy fast fodret i den yttersta virkade raden på alla sidorna. 

● Använd rakstygn och sy 0,5-1 cm innanför tygkanten. Se till att du syr genom den 
invikta kanten också så den stannar på plats. Släta ut tyget och sjalen allt eftersom. 
Var försiktig så du inte drar för hårt i varken tyget eller sjalen. Detta för att undvika 
ojämnheter. 

● Släta försiktigt ut tyget när du kommer till det övre vänstra hörnet. Klipp av överflödigt 
tyg. Vik in sömmarna. Fortsätt att sy längst kortsidan och anpassa sömmen om det 
behövs så tyget hamnar rätt. 

● Fortsätt runt hela sjalen. Klipp av tråckeltråden när du sytt runt hela sjalen. 

Steg 3: Foder 
Trä en synål och knyt en liten knut längst nere på tråden. Du ska sy fast den yttersta kanten 
på tyger på den yttersta virkade raden på alla 4 sidor. Plocka upp en liten bit (2-3 mm) från 
den nedre maskbågen, dra igenom nålen. För sedan in nålen i tyget och plock upp en liten 
bit (2-3 mm) och dra igenom tråden. Dra inte åt för hårt. Plocka upp en ny liten bit av 
maskbågen och en liten bit av nästa undre maskbåge. Fortsätt att sy runt hela sjalen på 
samma sätt. Lämna 10 cm tråd till fästa. Genom att använda denna metod kommer man 
knappt kunna se sytråden på varken fram- eller baksidan! Se diagrammet nedan. 
 

Steg 4: Vertikala linjer 
Nu sitter tyget fast på alla sidorna men du måste fästa mitten av sjalen också. För att göra 
det kommer du sy vertikala linjer genom tyget och baksidan av sjal. Detta görs med 
efterstygn. 

Mät ut var mitten av din sjal är och rita ett vertikalt streck (från långsidan till den andra sidan 
av sjalen) med en skräddarkrita eller tygpenna. Ta sedan en bit sytråd, knyt en knut längst 
nere och sy korta efterstygn. 

Efterstygn sys genom att man plockar upp en bit av tyget (och sjalen!) från punkt A till B (se 
nedan). Dra igenom tråden som kommer löpa på baksidan av ditt tyg. För sedan ner nålen i 
punkt C (i stygnet du just sydde) och plocka upp en ny liten bit tyg. Fortsätt på detta sätt tills 
du har sytt hela linjen. Dela sjalhalvorna på hälften och upprepa processen. Dela alla 
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delarna på hälften igen och upprepa processen en gång till. Ta bort tråckeltråden och sy in 
alla lösa trådar. Du är färdig! 
 

Ta hand om din sjal 

Det är viktigt att du tar hand om din sjal på ett bra sätt. På så sätt kommer din sjal hålla sig 
fin länge. Detta gäller så klart alla handgjorda saker! 

Colour Catcher - Använd alltid en colour catcher när du tvättar din sjal för första gången. 
Garnerna du använt i denna CAL håller färgen väldigt bra, men det finns alltid en liten risk att 
de fäller. En colour catcher "fångar" överflödig färg och gör så att den inte fastnar någon 
annanstans. 
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Tvätt -Att tvätta sjalen för hand är att föredra. Trots att varken bomull eller akryl filtar ihop sig 
kommer sjalen och dess broderi att förbli finast om det inte överarbetas när det tvättas. Om 
du inte har möjlighet att tvätta för hand bör du välja ett tvättprogram för fintvätt. 

Torka - Låt alltid dina handgjorda föremål plantorka efter du dragit till dem så de har rätt 
form. Undvik att torka i torktumlare.. Detta för att förhindra att garnet ska skadas eller dras 
upp. 

Noppor - Det finns en risk för din Hygge-sjal får lite noppor när du använder den. Noppor 
uppstår på grund av friktion och värme. I stort sett alla sorters fibrer noppar sig lite när du 
har dem på dig (titta i armhålorna och på ärmarna på din favoritkofta så kommer du 
antagligen se noppor där också!). Du får enkelt bort nopporna genom att använda en 
noppborttagare då och då. En del noppor försvinner också när du tvättar sjalen.


