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TREKANTSSJAL I SPETSMÖNSTER

Llama Silk (70 % Mjuk babylama, 30 % Mullbärssilke. Ca 50 g = 165 m)
Ca 23 m x 30 v mönster på st 3 = 10 x 10 cm
Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
One size
Ca 50 cm
Ca 190 cm
Ca 200 g (fg 12201)
3 mm, 80 cm
3 mm
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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• 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.
• Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

FÖRKORTNINGAR

m=maska, rm=rät maska, mb=baskbåge, st=sticka/stickor, rätst=rätstickning, rundst=rundsticka, tills=tillsammans, v=varv,
omsl=omslag, lm=luft maska, fm=fast maska.

FÖRKLARINGAR

Vändvarv vid den rätstickade kanten görs för att den inte ska strama och omslag görs för att undvika hål vid vändvarv.
Rätstickning (rätst): alla varv räta maskor,
Luftmaska (lm): gör en löpögla, *omslag om nålen, drag garnet genom öglan*. Upprepa *-* till önskat antal lm.
Fast maska(fm): stick ner nålen i nästa m, omsl om nålen, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom
båda m på nålen.

SJAL

Lägg upp 419 m på rundst 3. Sticka 3 v rätst.
Nästa v (= rätsidan): 3 rm, lyft nästa m som den skulle sticka rät, gör ett omsl om vänster st, sätt tillbaks den lyfta m,
vriden, vänd, håll garnet något spänt, sticka 3 rm, vänd, 3 rm, sticka omsl + 3 m tills i bakre mb. Sticka mönster enl
diagram till det återstår 6 m på st, 3 rm tills, 3 rm. Upprepas varje v från rätsidan.

Avigsidan: 3 rm, lyft över nästa m till höger st, 1 omsl runt vänster st, sätt tillbaks den lyfta m på vänster st, vänd, 3 rm,
vänd, 3 rm, nästa m + omsl stickas avigt tills, am till 3 m återstår, 3 rm. Upprepas varje v från avigsidan.
Upprepa de här 2 v till det är 11 m kvar på st.
Från rätsidan: 3 rm, lyft nästa m som den skulle stickas rät, gör ett omsl om st, sätt tillbaks den lyfta m, vriden, vänd,
3 rm, vänd, 3 rm, lyft 2 m + omsl, sticka 3 rm tills, dra de lyftade m + omsl över de 3 sammanstickade m, 3 rm, = 7 m.
Vänd, 2 rm, 3 rm tills, 2 rm = 5 m.
Vänd, 1 rm, 3 rm tills, 1 rm = 3 m.
Vänd, 3 rm tills. Ta ej av garnet.
KANT

Virka 1 v runt sjalen. Börja i spetsen där du slutade stickningen.
Flytta över den sista m till virknålen, 3 lm, 1 fm i vart 4:e v, fortsätt fram till långsidan, 3 lm, 1 fm i var 3:e m, fortsätt
sidan ut, 3 lm, 1 fm i vart 4:e v, längs sista sidan.

MONTERING

Fäst alla trådar. Lägg ut mellan fuktiga dukar, låt torka.

TECKENFÖRKLARING

DIAGRAM

upprepa *-*

= rm på räts, am på avigs
/

= 2 rm tills

\

= lyft 1 m som om den skulle stickas rät, 1 rm,
dra den lyfta m över den stickade
= lyft 1 m som om den skulle stickas rät, 2 rm
tills, dra den lyfta m över de stickade

O

sluta här

upprepa *-*

börja här
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= omslag

