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Denne uken kan du fôre sjalet ditt, for hånd! Metoden som beskrives er veldig enkel, og du får en
nesten usynlig søm. Det finnes mange måter å fôre et sjal på, og hvis du foretrekker en annen måte
så er det helt greit!
Materialer
•
•
•
•
•
•

100% bomullsstoff
Valgfritt: tråkletråd
Skredderkritt eller vannløselig merkepenn
Stoffsaks
Sytråd som passer til din Stone Washed farge
Synål

Steg 1: Vasking
Hvis du bruker 100% bomullsstoff må du påregne krymping når du vaske sjalet. På grunn av det
anbefales det å forhåndsvaske stoffet på vanlig vaskeprogram. Vanligvis krymper bomull ca 5%, så ta
hensyn til det når du beregner hvor mye stoff du trenger. Stryk stoffet når det er ferdig vasket.
Steg 2: Tråkling
Det er valgfritt å tråkle fôret fast, men jeg anbefaler deg å gjøre det. Tråkletråd er en tråd som holder
stoffet på plass mens du syr det på. Det gjør det også enklere å legge arbeidet bort uten at stoffet
flytter på seg.
Husk å passe på fronten av sjalet mens du tråkler. Hvis sjalet ser krøllete ut eller ikke ligger flatt når
du snur det, gå tilbake og sy/tråkle på nytt, ellers vil det vises når du syr fast fôret.
For å tråkle fast fôret, følg disse stegene:
•
•

Legg sjalet flatt med og plasser stoffet på toppen, vrange mot vrange. Klipp til størrelsen på
stoffet, det skal være ca 2 cm større enn sjalet på alle sider.
Start i øverste høyre hjørne. Brett 1,5 cm sømmonn inn mellom stoffet og sjalet. Du skal sy
fôret i den siste raden med heklemasker på alle sider.

•

•
•

Bruk tråklesting og tråkle ca 0,5 – 1 cm fra kanten av stoffet. Pass på å sy gjennom
sømmonnet også for å holde det på plass. Glatt ut stoff og sjal mens du tråkler, pass på å ikke
dra i dem så du får ujevnheter.
Når du kommer til øverste venstre hjørne, glatt ut stoffet og klipp vekk evt. overskytende
stoff. Brett sidesømmen inn. Fortsett å tråkle kortsiden, tilpass sømmen til sjalet ditt.
Fortsett rundt sjalet. Når du har tråklet hele veien rundt klipper du bare av tråkletråden

Steg 3: Fôret
Ta en sytråd og tre nålen, lag en knute i enden. Nå skal du sy helt i enden på stoffet og i den siste
raden med heklemasker på alle sider. Sy små nette sting, 2-3 mm, først i den nederste løkken i
heklemasken, dra tråden igjennom. Så et sting i stoffet, 2-3 mm, dra tråden igjennom. Pass på at du
ikke drar for hardt. Fortsett å sy vekselvis i heklemasken og stoffet rundt hele sjalet. La det være igjen
en ende på ca 10 cm for å feste. Ved å bruke denne metoden vil du nesten ikke se tråden verken på
baksiden eller forsiden. Se diagrammet under.
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Steg 4: Vertikale sømmer
Nå er fôret sydd fast på alle siden, men for at det skal ligge stødig må det festes i midten også. For å
gjøre det så syr du vertikale sømmer gjennom stoffet og baksiden av sjalet med vanlige attersting.
Mål ut midten av sjalet, og marker en vertikal linje (fra den ene langsiden til den andre) med
skredderkritt eller vannløselig merkepenn. Ta en bit sytråd, lag en knute i enden og sy korte
attersting langs linjen.
Attersting lager du ved å sy et sting i stoffet (og litt i sjalet!) fra A til B (se under), og dra tråden
igjennom. Denne tråden ligger da på baksiden av stoffet. Stikk nålen inn i punkt C (i stinget du
nettopp lagde) og sy igjennom litt av sjalet og en bit av stoffet. Gjenta til du har sydd hele linjen. Del
hver halvdel av sjalet i to, og repeter prosessen. Del hver av disse i to igjen og gjenta. Fjern
tråkletråden og fest alle løse tråder og du er ferdig!

Hvordan behandle sjalet ditt
Det er viktig å ta godt vare på sjalet ditt. Med riktig stell vil det vare lenge. Dette gjelder alt
håndarbeid selvfølgelig!
Colour Catcher – Bruk alltid Colour Catcher når du vasker sjalet ditt første gang. Garnet som er brukt
i denne CAL-en er fargeekte, men det er alltid en liten sjanse for at det løsner litt farge. En Colour
Catcher vil fange denne overskuddsfargen og forhindre at den farger av på andre deler av sjalet.
Vasking – Vask sjalet for hånd. Selv om bomull og akryl ikke tover så vil sjalet og broderiet se best ut
uten for mye bevegelse under vask. Hvis du ikke kan vaske det for hånd, velg et mildt program, f.eks.
ullvask.
Tørking – Håndlagde ting bør alltid tørke flatt og i fasong. Prøv å unngå tørketrommel.
Nupping – Det er mulig at du kan oppleve nupper på sjalet ditt ved bruk. Nupper er resultatet av
varme og bevegelse, og nesten alle fibre vil nuppe litt ved bruk (sjekk under ermene og ermene på
favorittjakken din så finner du dem sikkert!). Nupper kan enkelt fjernes med en nuppefjerner. Vanlig
vask vil også fjerne små nupper.

