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Den första av Lotte Dalgaards sjalar (den andra kommer 
i nästa nummer) är relativt enkel att väva. Varpen är lin, 
inslaget är lin och ett crêpegarn.

Läcker sjal i lin och ullcrêpegarn

DESIGN OCH VÄVNING: LOTTE DALGAARD

VÄVNING

Börja och sluta med 16 inslag crêpegarn. 
Väv därefter 6 inslag lingarn, 6 inslag crêpegarn.
Slå in lingarnet från höger sida och crêpegarnet från vänster sida.
Garnet lägger sig fi nt i staden när sjalen är tvättad.

Första sjalens fransar görs av framknytningen.
Vävs fl er sjalar lämnas ca 22-25 cm mellan varje sjal. 

SPOLNING AV INSLAGSGARNET

Spolning av crêpegarn kräver lite extra uppmärksamhet. Ge garnet 
lite motstånd genom att sno det en extra gång rund en träkäpp eller 
liknande så att du inte får öglor.

MONTERING

Fransarna knyts med 6 trådar i varje pärlknut. De 2 trådarna som 
ligger ensamma mellan de tomma rören knyts för sig med 2 trådar i 
knuten.

EFTERBEHANDLING

Halsdukarna sköljs i 60-gradigt vatten tills fi xeringen i crêpe-
garnet är upplöst och väven har dragit ihop sig jämnt. 

Rulla in halsduken i en handduk och torka liggande.

Pressa eventuellt kanten.

Läs om dekatering och vad som händer vid fi xering av ull 
på sidorna 43-44.
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TEKNIK

Tuskaft, 4 skaft och 2 trampor 

KVALITET

VARP  Grå/lila lingarn 17/1nm
  17 000 m/kg
  Veav og Flet, Danmark

INSLAG        Halvblekt lingarn 17/1nm
  17 000 m/kg
  Veav og Flet, Danmark
  +
  Ullcrêpegarn, svartmelerat
  30.000 m/kg
  Garnindkøpsforeningen af 1998, Danmark

  (Veav of Flet har andra färger på ullcrêpegarn)
  

SKED  40/10, 1 tr i solv - 2 tr i rör = 8 tr/cm,
  se trädningsschemat nedan

STAD  4 tr i solv och rör i var sida

SKEDBREDD 70,25 cm

FÄRDIG BREDD efter tvätt: ca 32 cm

VÄVLÄNGD ca 1.8 m + 10 cm fransar

INSLAGSTÄTHET 6 inslag lin + 6 inslag crêpegarn/1½ cm

TRÅDANTAL 288 tr

GARNÅTGÅNG per meter varp: 17 g grå/lila lingarn

GARNÅTGÅNG  inslag per meter: 17 g halvblekt lin + 
  10 g svartmelerat ullcrêpegarn

TRÄDNINGSSCHEMA VARP
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AVSLUTA MED:

•  4 tomma rör

• 2 trådar i rör 1 gång

• 4 tomma rör

• 2 trådar i rör 10 gånger

Stad: 4 tr i rör
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