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SJAL MED ROMBER I MOSSTICKNING OCH VIRKAD KANT
Tropik (50% Bambu, 25% Bomull, 25% Akryl. Nystan ca 50 g = 123 m)
20–23 m, 30 v = 10x10 cm
Längd: Ca 138 cm (från spets till spets)
Höjd: Ca 73 cm
Ca 200 g (fg 55006)
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TIPS & RÅD

* För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan du påbörjar ditt arbete.
* Sticka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller
	     den angivna masktätheten – eller anpassa grovleken på stickorna så att masktätheten stämmer.
* Byte till nytt nystan: Knyt aldrig ihop två garnändar. Repa istället upp de två garnändar som ska sammanfogas ca
	     8 cm och lägg dem omlott. Sno garnändarna löst om varandra och fortsätt sticka. De flesta föredrar att börja på ett
	     nytt nystan genom att dra ut garnet inifrån nystanet.
FÖRKORTNINGAR

v=varv, m=maskor, rm=räta maskor, omsl=omslag, diagr=diagram, kantm=kantmaska, mb=maskbåge, fm=fasta maskor,
lm=luftmaskor, lmb=luftmaskbåge

FÖRKLARINGAR

Sjalen stickas i rätstickning, mosstickning och hålvarv enl. diagram. Kanten virkas i lmbågar och fm.
Mosstickning: 1 rm, 1 am varvet ut. På nästa v sticka 1 am, 1 rm.
Ökningar: Sticka 1 kantm. Lyft upp tråden innan nästa m (mellan m), vrid den och sticka den rät.
Kantmaskor: Lyft sista m på varvet med garnet framför m (som om du skulle sticka m avig). Börja varje v genom att
sticka 1 rm i bakre mb.

SJAL

V 1: Lägg upp 5 m och sticka dem räta OBS! sista m stickas som kantm. (1:a v= avigsidan).
V 2: Sticka första kantm på nästa enligt beskrivningen för kantm ovan, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1rm, 1 kantm.
V 3: kantm, 1 rm, 3 am, 1 rm, 1 kantm.
V 4: kantm, 1 rm, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 rm, kantm.
V 5: kantm, 1 rm, 5 am, 1 rm, 1 kantm.
V 6: kantm, 1 rm, 1 omsl, 5 rm, 1 omsl, 1 rm, kantm
V 7: kantm, 1 rm, 7 am, 1 rm, 1 kantm.
Upprepa varv 6 och 7. Antalet m ökar med 2 varje varv. Sticka tills det är 33 m på stickan. På nästa v (rätsidan) sticka
1 kantm, 1 rm, 1 omsl, 12 rm, sticka diagr. 5 m, 12 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 kantm. Fortsätt att sticka enligt diagr i mitten
och med omsl ökningar från rätsidan tills diagr har stickats 5 ggr på höjden.
Fortsätt att sticka slätstickning över alla maskor utom kantmaskorna i 14 v. Sticka sedan 3 v mosstockning. Maska av
löst på sista varvet.

VIRKAD KANT

Virkas runt kanten i maskorna som bildats vid kanten. Börja från sjalens vänstra snibb med att göra en löpögla och virka
en fast maska i första kantmaskan. Virka 6 lm, hoppa över 2 m, virka 1 fm i nästa kantm, *6 lm, hoppa över 2 kantm,
1 fm i nästa kantm* fortsätt runt hela sjalen. OBS! Kontrollera att det blir en lm båge runt nedre spetsen av sjalen,
annars kan det behöva korrigeras så att det stämmer genom att hoppa över fler eller färre maskor där.

SNODDAR FÖR KNYTNING

Virka snoddar av 23 lm vid udden på höger sida, avluta genom att dra garnet genom öglan och klipp av garnet. knyt en
liten knut längst ut. Virka 2 snoddar till med 10 cm mellanrum längs överkanten av sjalen. Gör likadant på andra sidan
(= tre snoddar på varje sida).

MONTERING

Fäst alla trådar. Fukta sjalen och spänn ut den med knappnålar på ett mjukt underlag enligt sjalens mått. Spänn ut lmb
runt kanten med knappnålar. Låt sjalen torka innan du tar loss den.

91377. Teckenförklaring
= Avig maska (am)
= Rät maska (rm)
= 2 m tills, 1 omsl
= 1 omsl, lyft 1 m, sticka 1 rm, dra den lyfta m över den stickade m
= 1 omsl, lyft 1 m, sticka de följande 2 m tills, dra den lyfta m över de hopstickade, 1 omsl

91377. Diagram

v2
v1
Diagrammet läses från höger till vänster. Varv 1 = rätsidan, varv 2 = avigsidan.
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