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The Shawl of Muis is a design of Marjolein Kooiman 

 

VID ANVÄNDNING AV 3 FÄRGER 

Testarna av min sjal undrade ifall det gick att göra sjalen i 3 färger. Så, jag gjorde ett färgschema med 2 alternativ om 

man använder 3 färger. Skillnaderna är markerade med rött. 

 

VECKA 4 

Varv Maskor Original Alternativ 1 Alternativ 2 

91-97 vågräta ränder 1-2-1-2-1-2-1 1-2-1-2-1-2-1 1-2-1-2-1-2-1 

98-99 bård 1 3 3 

100 bård 2 3 3 



 

The Shawl of Muis is a design of Marjolein Kooiman 

PÅMINNELSE: 

Börja alltid med en ökning, öka framför mittenmaskan, direkt efter mittenmaskan och gör en ökning innan den sista 
maskan. 
 

Varv 91 till och med 97 
 

 

Vågräta ränder 

 

 

Varv 91  Trm färg 1  FB på varvet tillbaka 

Varv 92  Tam  färg 2  FB på varvet tillbaka  

Varv 93  Trm färg 1  FB på varvet tillbaka 

Varv 94  Tam färg 2  FB på varvet tillbaka 

Varv 95  Trm färg 1  FB på varvet tillbaka 

Varv 96  Tam färg 2  FB på varvet tillbaka 

Varv 97  Trm färg 1  FB på varvet tillbaka 

 

(391 maskor) 
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Varv 98 till och med 100 
 

FB i sista genomdragningen på varvet tillbaka i varv 97. 

 

Varv 98 och  99 görs i färg 1 och  varv 100 i färg 2, eftersom jag gjorde franskanten i färg 1. Känn dig dock fri att 

ändra som du vill. 

 

 

Genombrutet mönster 

 

 
 

Mönstret görs på varvet tillbaka. Om du följer beskrivningen steg för steg så är det lätt, men missa inte ett enda ord. 

 

Om du behöver hjälp med denna maska, så titta på följande video av Kim Guzman på YouTube (Tunisian 

Extended Stitch – Tunisisk förlängd maska, övers. anm) 

httam://youtu.be/EKuDhoRJJ1w?list=PLoH3zXZBXpSNeMMlWqQNQJyH07Z40U54f 

 

Varv 98 
Färg 1 

Varv framåt 

Trm 

 

Varv tillbaka 

steg 1  dra igenom 1 maska  

steg 2  dra igenom 2 maskor, (alla ökningar görs på detta sätt)  

steg 3  dra igenom 1 maska  

steg 4  dra igenom 4 maskor, 

steg 5  dra igenom 1 maska TVÅ GÅNGER 

steg 6  upprepa steg 4 och 5 fram till ökningen innan mittenmaskan, 

steg 7  dra igenom 2 maskor 3 gånger 

steg 8  upprepa steg 4 och 5 fram till ökningen innan sista maskan 

steg 9  dra igenom 2 maskor TVÅ GÅNGER 

 

VIKTIGT 
När du inte har 3 maskor före en ökning framför mittenmaskan, så drar du igenom 2 maskor tills du har nått 

mittenmaskan. Nu måste du dra igenom 2 maskor lika många gånger som du gjorde framför mittenmaskan. Fortsätt 

sedan med steg 8. 

 

(395 maskor) 

  

Tflm – Tunisisk förlängd maska 

3 maskor tillsammans (dra igenom 4 maskor) 

luftmaska 

Trm – Tunisisk rät maska 

https://youtu.be/EKuDhoRJJ1w?list=PLoH3zXZBXpSNeMMlWqQNQJyH07Z40U54f
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Varv 99 
Färg 1 

 

Förklaring Tflm  Tunisisk förlängd maska 

 

Tflm är i grunden en Trm, men man drar igenom en ögla en gång till. 

 

steg 1   plocka upp en maska som i en Trm 

steg 2  dra igenom 

steg 3  omslag och dra igenom 1 maska på virknålen 

 

För lite hjälp så titta på följande video av Kim Guzman på YouTube (Tunisian Extended Stitch – Tunisisk förlängd 

maska, övers. anm) 

httam://youtu.be/BpvYSuGtaK4 

 

Varv framåt 

Börja ditt varv med en luftmaska eftersom Tflm är högre. 

Tflm i varje maska och i varje luftmaska 

 

Varv tillbaka 

steg 1  dra igenom 1 maska  

steg 2  dra igenom 2 maskor, (alla ökningar görs på detta sätt) 

steg 3  dra igenom 1 maska 

steg 4  dra igenom 4 maskor, 

steg 5  dra igenom 1 maska TVÅ GÅNGER 

steg 6  upprepa steg 4 och 5 fram till ökningen innan mittenmaskan, 

steg 7  dra igenom 2 maskor 3 gånger 

steg 8  upprepa steg 4 och 5 fram till ökningen innan sista maskan 

steg 9  dra igenom 2 maskor två gånger 

 

VIKTIGT 
När du inte har 3 maskor före en ökning framför mittenmaskan, så drar du igenom 2 maskor tills du har nått 

mittenmaskan. Nu måste du dra igenom 2 maskor lika många gånger som du gjorde framför mittenmaskan. Fortsätt 

sedan med steg 8. 

 

 

(399 maskor) 

 

  

https://youtu.be/BpvYSuGtaK4
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Varv 100 
Färg 2 

 

Varv framåt 

Börja ditt varv med en luftmaska eftersom Tflm är högre. 

Tflm 

 

Varv tillbaka 

steg 1  dra igenom 1 maska  

steg 2  dra igenom 2 maskor, (alla ökningar görs på detta sätt) 

steg 3  dra igenom 1 maska 

steg 4  dra igenom 4 maskor, 

steg 5  dra igenom 1 maska TVÅ GÅNGER 

steg 6  upprepa steg 4 och 5 fram till ökningen innan mittenmaskan, 

steg 7  dra igenom 2 maskor 3 gånger 

steg 8  upprepa steg 4 och 5 fram till ökningen innan sista maskan 

steg 9  dra igenom 2 maskor två gånger 

 

(403 maskor) 

 

Vanligtvis gör man ett avslutande varv i tunisisk virkning, men jag hoppade över det på grund av fransarna. 

 

TIPS 
Till fransarna kan du använda ett CD/DVD-fodral eller en bok med hård utsida. Linda garnet runt om, men låt inte 

trådarna ligga över varandra, klipp av garnet och din franstofs är klar. 

 

Om den översta delen på din sjal så behöver, kan du göra en bård av fasta maskor eller vad du tycker passar som bård. 

 

Här är några sjalar som testarna från hela världen gjort. Mitt tack går till alla dessa testare, utan dem hade inte sjalen 

varit här. 

 

          
Rita   Northcote cotton     Marjolein Fenna 

 

         
Laurel  Chainette Glitz    Melissa   Loops & Threads 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154333186906805&set=p.10154333186906805&type=3

