
 
1517 RÄTSTICKAT SJAL MED RÄNDER 
 
Storlek:  One size  -  Bredd ca 160 cm på det bredaste stället 
 
Garnåtgång:  5 nyst. fg.212 svart 
  2 nyst. fg.201 vit 
  2 nyst. fg.209 grå 
  1 nyst. fg.214 gul 
 
Garn:  Tussah Silk från ONIONknit 
 
Garnalternativ: No.4 Organic Wool+Nettles, Mohair+Nettles+Wool, Alpaca+Merino Wool+Nettles, 

Mohair+Wool. Här kan garnmängden variera.  
  Det är viktigt att stickfastheten stämmer för att modellen ska få de angivna måtten. 
 
Stickor:  Jumperstickor nr. 5. Virknål nr 4½ 
 
Stickfasthet:                        18 m / 19 räta varv på st nr. 5 = 10 x 10 cm 
 
Uppnå ett bra resultat: Stämmer stickfastheten inte prova då med tjockare eller tunnare stickor. Det är viktigt att  
stickfastheten är rätt, dels för att uppnå ett gott resultat, dels för att den angivna garnmängden ska räcka.  
 
m = maskor / r = räta / av = aviga / v = varv / vr = vriden, dvs i bakre maskbågen / tills = tillsammans /             
omsl = omslag om stickan, mark = markör / arb = arbetet / * * = upprepa mellan stjärnorna    
kantm-r = kantmaskor stickas räta / fm=fastmaskor 
 
Observera: Sjalen består av 7 trekanter. 
Ränder: 2 räta varv med kontrastfärg, 2 räta varv med svart. 
Stor trekant: 
Sticka 1 trekant med vita ränder och 1 trekant med gråa ränder. 
Lägg upp 3 m med svart.  
Sticka 2 rm i förste m, rm varvet ut. Upprepa detta varv. 
Sticka ränder. 
Sticka tills trekanten mäter 52 cm på sidan och avsluta med svart. Maska av löst. 
Mellan trekant:  
Sticka 1 trekant med vita ränder, 1 trekant med gråa ränder och en trekant med gula ränder. 
Lägg upp 3 m med svart.  
Sticka 2 rm i första m, rm varvet ut. Upprepa detta varv. 
Sticka ränder. 
Sticka tills trekanten mäter 38 cm på sidan och avsluta med svart. Maska av löst. 
Liten trekant:  
Sticka 1 trekant med vita ränder och en trekant med gula ränder. 
Lägg upp 3 m med svart.  
Sticka 2 rm i första m, rm varvet ut. Upprepa detta varv. 
Sticka ränder. 
Sticka tills trekanten mäter 27 cm på sidan och avsluta med svart. Maska av löst. 
Montering: Sy ihop trekanterna med madrasstygn, dvs kant i kant, enligt skiss. Virka fm med svart på sidorna på de 
trekanter som har ”randkanten” ytterst. 
Skiss  - Ihopsyning av sjalens trekanter 
Liten trekant:Svart/gul,Svart/vit. Mellan trekant:Svart/grå,Svart/gul,Svart/vit. Stor trekant:Svart/grå, Svart/vit 
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Stor trekant
Sort/råhvid striber

Stor trekant
Sort/grå striber

Mellem trekant
Sort/gul striber

Lille trekant
Sort/gul striber

Lille 
trekant
Sort/råhvid 
striber

Mellem trekant
Sort/grå striber

Mellem trekant
Sort/råhvid striber


