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Mini CAL - My Triangle Shawl 

Del 2 – Pompomkant 

 

Hej! Huvuddelen av sjalen är klar, nu är det dags för kanten…  

Jag valde att bara lägga till en pompomkant längs med en sida, och lämna de två 

andra sidorna som de är. Du kan virka som jag, eller lägga till din egen design efter 

tycke och smak, lägga till pompoms på den andra sidan eller avrunda med fasta 

maskor längs med de andra sidorna.  

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 

 

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/
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Mönstret, schemat och materiallista kan du hitta här eller här 

Del 1 – sjalen, kan du hitta här 

Redo för den andra delen? 

Förkortningar: 

lm – luftmaska 

lmb - luftmaskbåge    

sm – smygmaska 

fm – fast maska     

st - stolpe  

m – maska/maskor        

b - bild 

Notera: 

Pompombollarna görs mellan varven, i de “mellanrum” som gjordes i repetitionerna 

i varv 5, förutom den första pompombollen som görs i toppen av den sista st i det 

sista varvet (slutdelen av del 1) och den sista pompombollen som görs i första lmb i 

början av sjalen.  

Pompomvarv 

Lägg ut ditt arbete framför dig, med det sista varvet längst upp och varvets slut till 

vänster (höger om du är vänsterhänt), (egentligen vänder du inte på ditt arbete vid 

sista varvet, vrid bara till höger (vänster om du är vänsterhänt).   





 

A                                    





 Slutpunkt av del 1  

Virkriktning 

Virka 

pompom-

bollar i 

denna 

riktning 

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/
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* 7 lm [b1], 

I andra lm från virknålen räknat [b2] virka (omslag, för in virknålen i markerad m, 

omslag, dra igenom öglan [b3], omslag, dra igenom 2 öglor) 2 gånger [b4, 5], omslag 

och dra igenom alla 3 öglorna på virknålen [b6] – första halvan av pompombollen 

gjord, 

 

 



 

3 lm [b7], 
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I tredje lm från virknålen räknat [b8] virka (omslag, för in nålen i markerad m, 

omslag, dra igenom öglan [b9], omslag, dra igenom 2 öglor) 2 gånger [b10, 11], 

omslag och dra igenom alla 3 öglorna på virknålen [b12] - andra halvan av 

pompombollen gjord, 
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sm i 1:a lm under den första halvan av pompombollen (egentligen är det 5:e lm av de 

7 lm som gjordes först [b13]),  

4 lm [b14] *, 

sm i toppen av st som är m där man gjorde de 7 lm i [b15] – första pompombollen 

gjord. 

** upprepa från * till * en gång, sm i nästa ”mellanrum” (som gjordes i varv 5)**, 

upprepa från ** till ** tills dess du nått det sista ”mellanrummet”, [b17] 

(virka från * till * en gång till och sedan en sm i första lm som gjord i början av sjalen) 

X två gånger [b17]. Klipp inte av garnet än!!! 
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Du har gjort klart pompombollarna längs med en sida!!! 

Du kan: 

Alternativ 1: avsluta sjalen som den är. 

Alternativ 2: göra pompombollar längs med den sista stolpraden (gör sm i var 6:e st, 

den sista blir bara 3 st).  

Alternativ 3: fm längs med den vänstra sidan utan fler pompombollar.  

Klipp av garnet och fäst trådarna. 

Din sjal är nu färdig!!! 
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Dela med dig dina foton, jag blir glad om du taggar mig så jag kan se din triangelsjal... 

Vi ses nästa vecka för del 3 – en mystisk och överraskande sjalnål… 

Skapa på…. 

Sarit 

 


