
 

Stickad V-neck sjal



 

Ladda ned PDF här

En läcker minisjal som kan bäras på många sätt, här stickad i handfärgat graderat Sundsvallsgarn.
Sjalen har mönsterhål som följer sjalens fall och fina små flätor, som stickas utan flätstickor, i mitten.
Den är superenkel att sticka, så här kan du verkligen se vad du kan skapa med lite material.  

Mått

Storlek: One Size

Mått: bredd = 45 cm och längd = 100 cm.
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Material

1 nystan Nordic Sky Sundvall. 

1 flaska batikfärg efter eget tycke. 

Du hittar guiden för att färga garnet här.

Stickor

Rundsticka 60 cm och strumpstickor strl. 4,00 mm.

Utöver det behöver du två maskmarkörer, en nål för att fästa trådarna och en sax. 

Stickfasthet

Stickfasthet: 21 masker x 23 varv = 10x10 cm. OBSERVERA - modellen är designad för att stickas
på ett nystan Sundsvall, så därför är det viktigt att du kontrollerar stickfastheten. Om du vill ha en
större sjal kan du självklart lägga till mer garn och sticka den större. 

Tekniker och förklaring

 

OmslH - omslag höger: För stickan som du stickar med under tråden, gör ett omslag och
sticka vidare. Omslaget = en ny maska. När du tittar på omslaget ser du att det är vänt åt
höger. 
OmslV - omslag vänster: För stickan som du stickar med över tråden, gör ett omslag och
sticka vidare. Omslaget = en ny maska. När du tittar på omslaget ser du att det är vänt åt
vänster. 

 

Du gör omslag 4 gånger på vartannat varv= rätsidan, med undantag för de fyra första varven där du
gör omslag på varje varv för att skapa maskor till flätan.  

Här kommer förklaringen till fuskflätorna, alltså flätor som stickas utan flätsticka. De är lätta att göra
så stressa inte upp dig av förklaringen, bara andas lugnt så löser det sig.

 

FlätH - fläta höger: De nästa två maskorna stickas så här: Hoppa över första maskan. Sticka
nästa maska rät, men lyft inte av den från stickan. Sticka nästa maska rät. Lyft av båda
maskorna från stickan samtidigt. 
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FlätV - fläta vänster: De nästa två maskorna stickas så här: Hoppa över första maskan. Flytta
stickan bakom arbetet och stycka nästa maska rät bakifrån (vriden åt höger) men lyft inte av
den från stickan. Sticka nästa maska rät. Lyft av båda maskorna samtidigt från stickan.

 

 OBSERVERA: Du kan välja att bara gör den ena typen av vridningar hela arbetet igenom. 

Tillvägagångssätt

Lägg upp 7 maskor

Varv 1: rätstickning

Varv 2 (rätsidan): sticka 2, omslH, sticka 1, omslV, sticka 1, omslH, sticka 1, omslV, sticka 2

Varv 3: sticka 2, omslH, sticka 2, omslV, sticka 3, flätH, sticka 2, omslV, sticka 2

Varv 4 (rätsidan): sticka 2, omslH, sticka 3, omslV, sticka 5, omslH, sticka 3, omslV, sticka 2

Varv 5: sticka 2, omslH, sticka 4, omslV, sticka 7, omslH, sticka 4, omslV, sticka 2

På nästa varv, rätsidan, börjar du med flätmönstret:

Varv 6: sticka 2, omslH, sticka 5, flätV, sätt en maskmarkör, sticka 1, flätV, sticka 1, flätH, sticka 1,
sätt en maskmarkör, flätH, sticka 5, flätV, sticka 2.

Varv 7: sticka räta fram till markören, sticka 1 rät, 2 aviga, 1 rät, 2 aviga, 1 rät. 

Varv 8 (rätsidan): sticka 2 räta, flätH, sticka räta fram till markören, flätV, flytta markören, sticka  räta,
flytta markören, flätV, sticka räta fram till de sista två maskorna, flätV, sticka 2 räta. 

Varv 9: sticka räta maskor fram till markören, flytta markören, sticka 1 rät, 2 aviga, 1 rät, 2 aviga, 1
rät, flytta markören, sticka räta maskor varvet ut. 

Varv 10 (rätsidan): sticka 2 räta, flätH, sticka räta maskor fram till markören, flätV, flytta markören,
sticka 1 rät, flätV, 1 rät, flätH, sticka räta maskor till de sista 2 maskorna, flätV, sticka 2 räta. 

Varv  11: sticka räta maskor fram till markören, flytta markören, sticka 1 rät, 2 aviga, 1 rät, 2 aviga, 1
rät, flytta markören, sticka räta maskor varvet ut.  

Upprepa varv 8 till 11

Sticka till dess flätan mäter knappt 45 cm och maska av löst på rätsidan. 



 

Tips till avmaskning: Gå ev. upp en storlek i stickor, till 4,5, så är det lättare att få en jämn och snygg
kant. 

Fäst trådarna och njut av ditt fina arbete.

God sticklust och lycka till!
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