
1646 BOHO SJAL  

Sjalen är stickad i en öppen struktur på stora stickor i randmönster. 

Storlekar: one size.              

Bredd: ca. 250cm, från spets till spets.          

Hel längd: ca 75cm.         

Garn: Nettle sock Yarn från ONIONKnit.  

Garnåtgång:   

fg 1, fg. nr. 1003: 2 n.   

fg 2, fg. nr. 1015: 2 n.   

Stickor: Rundsticka nr. 8 80cm, avmaskning med st 12. 

Stickfasthet: 12m = 10 cm, mätt i slätstickning. 

Uppnå det bästa resultatet: 

Stämmer inte stickfastheten, byt till tunnare eller grövre stickor. Det är viktigt att hålla stickfastheten, för att få det 
bästa resultatet, samt, för att den angivna garnmängden skall stämma. 

Förkortningar: M = markör. Länken vridet upp rät = L-vr 

Randmönster: 8v slätstickning med fg 1 1003, 10v räta med fg 2 1015. 

Ökningar: i 1:a och sista m stickas det i både främre och bakre maskbågen (beskrivs som 1r + ökn.) Ökningar i 
mitten: länken mellan 2m stickas vänt mot höger före M, och vänt mot vänster efter M. Det ökas 4m på varje v 
från rätsidan och 2m på varje v från avigsidan.  

Lägg upp 3m med fg 1003 på st 8. 

V1 fg 1: (avigsidan) 1r + ökn, 1a, 1r + ökn = 5m. Sätt M på var sida av maskan i mitten. 

V2 fg 1: 1r + ökn, 1r, L-vr, 1r, L-vr, 1r, 1r + ökn = 9m. 

V3 fg 1: 1r + ökn, 7a, 1r + ökn = 11m. 

V4 fg 1: 1r + ökn, 4r, L-vr, 1r, L-vr, 4r, 1r + ökn = 15m. 

V5 fg 1: 1r + ökn, 13a, 1r + ökn = 17m. 

V6 fg 1: 1r + ökn, 7r, L-vr, 1r, L-vr, 7r, 1r + ökn = 21m. 

V7 fg 1: 1r + ökn, 21a, 1r + ökn = 23m. 

V8 fg 1: 1r + ökn, 11r, L-vr, 1r, L-vr, 11r, 1r + ökn = 27m. 

V9 fg 1: 1r + ökn, 25a, 1r + ökn = 29m. 

Byt till fg 2. Ökningen i 1:a maskan stickas så här: stick in höger st i 1:a m, fånga upp båda färgerna om stickan, 
sticka ökning genom att sticka bakre maskbågen i m, men bara med den fg som det skall stickas vidare med, 2m 
på stickan. Gör så här arb igenom, så att båda färgerna följer med i kanten. 

V10 fg 2: 1r + ökn, 13r, L-vr, 1r, L-vr, 13r, 1r + ökn = 33m. 

V11 fg 2: 1r + ökn, 31r, 1r + ökn = 35m. 

V12 fg 2: 1r + ökn, 16r, L-vr, 1r, L-vr, 16r, 1r + ökn = 39m. 

Upprepa ökningarna, det blir fler och fler maskor mellan ökningarna. Det stickas 8v i fg 1 och 10v i fg 2. Sticka tills 
arb mäter ca. 75cm i mitten, då det stickas så löst kommer måttet vara efter hur mycket arbetet sträcks. Maska av 
efter 7 ränder i fg 1. 

Montering: Fäst trådar. Fukta arbetet. 
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