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RÄTSTICKAD V-SJAL MED TOFSAR

Maya (100 % Ull. Nystan ca 50 g = 125 m.)
Ca 21 m x 39 v rätstickning på st 4 = 10 x 10 cm
Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Se skiss
Ca 350 g (fg 17504)
4 mm
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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• Markera med en färgad penna den storlek du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
• Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att
du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.

FÖRKORTNINGAR

arb=arbetet, avigs=avigsida, m=maskor, minskn=minskning, diagr=diagram, v=varv, rm=räta maskor, räts=rätsida,
rätst=rätstickning, kantm=kantmaska, mb=maskbåge, tills=tillsammans, arb=arbetet, ökn=ökning

FÖRKLARINGAR

Sjalen är vändbar (båda sidorna ser lika ut). Det är därför bra att markera rät- och avigs med markeringar av olika färg.
Det gör det lättare att följa mönstret och hålla isär rät- och avigs. Sätt också markeringar av olika färg innanför kantm
i båda sidorna för att lättare se var ökningar och minskningar ska göras.
Lyft 1 am: Flytta 1 m från vänster till höger st, som om du skulle sticka den avig, med garnet framför arb. När du lyfter
varvens första m i rätstickning bildas en rak, snygg kant.
Öka 1 m: Sticka 1 m i främre mb och 1 m i bakre mb.

SJAL

Lägg upp 5 m på st 4.
V 1 (räts): Lyft 1 am, sticka 4 rm.
V 2 (avigs): Lyft 1 am, sticka 4 rm.
V 3: Lyft 1 am, sticka rm till 2 m återstår, öka 1 m i nästa m, 1 rm = 6 m.
V 4: Lyft 1 am, sticka rm till 2 m återstår, öka 1 m i nästa m, 1 rm = 7 m.
Fortsätt sticka rätst och öka 1 m i slutet av varje v på samma sätt till du har 181 m och sjalen mäter ca 43 cm från
spetsen, se skiss.
På nästa v från räts: Börja sticka V-formen i mitten genom att sticka fram till mitten av arb och maska av mittm.
Nu delas arb i två delar och stickas färdigt en i taget med 90 m i varje del.

VÄNSTER SIDA

Fortsätt efter den minskade m i mitten från räts av arb: Lyft 1 am, sticka 2 rm tills, rm till 2 m återstår, öka 1 m i nästa m,
1 rm.
Nästa v (avigs): Lyft 1 am, sticka rm v ut.
*Nästa v (räts): Lyft 1 am, sticka 2 rm tills, rm till 2 m återstår, öka 1 m i nästa m, 1 rm.
Nästa v (avigs): Lyft 1 am, sticka rm v ut.*
Upprepa *-* till arb mäter ca 28 cm från mitten längs innerkanten av arb, se skiss.
*Nästa v (räts): Lyft 1 am, sticka 2 rm tills, rm v ut. OBS! Ingen ökning i vänsterkanten, det gör att den blir rak, se skiss.
Nästa v (avigs): Lyft 1 am, sticka rm v ut.*
Upprepa *-* till det är 5 m kvar på arb.
Maska av.

HÖGER SIDA

Börja vid mitten från avigs och minska 1 m innanför kantm i början av v och öka 1 m i slutet av v. Fortsätt på samma
sätt som på vänster sida men med ökn och minskn från avigs i stället.

MONTERING

Fäst trådarna och gör 5 tofsar. Sy fast tofsarna i varje hörn på sjalen, se skiss.
FÖRKLARING – Tofs
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