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Garn 
Du hittar vilka färger du ska använda i färgtabellen. 

Tips och trix 
● Om du tycker det är svårt att hålla reda på raderna (till exempel vilka rader som 

avdelaren ska virkas på) kan du ta en bit garn i kontrasterande färg och sy in 
horisontellt på den översta och understa raden.Ta bort kontrastgarnet när du är klar. 

● Denna vecka ska vi bara brodera, så du behöver inte virka en avgränsande del. Det 
gjorde du i vecka 5 

● Nyckeln till att bli klar med veckans del är att räkna.Verkligen. Det är bättre att ta det 
säkra före det osäkra. 

Mönster 
Brodera korsstygn på raderna 8-57 (raderna 103-152) utifrån broderidiagramet. Rad 8 är 
nederkanten och rad 57 är överkanten på ditt broderade motiv (mitten på ryggmotivet). Läs 
mönstret på följande sätt: 

Varje ruta motsvarar en virkad maska i din sjal. De vita rutorna ska inte broderas. De färgade 
rutorna representerar korsstygnen du ska brodera. Det finns en bokstav i alla rutor som 
anger vilken färg du ska brodera med. 

Du hittar information om broderi i dokumentet Tips & Trix och i Esters instruktionsvideo från 
vecka 2. Jag ska ge dig ett tips på hur du kan tackla detta stora broderi. För mig funkade det 
att börja med den stora halva blomman och dess stjälk. Efter det broderade jag två stjälkar 
bredvid. Nyckeln till att bli klar med veckans del är att räkna. Räkna så att alla stygn är på 
rätt plats när du blir klar med en sektion. 

Färgtabell 
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