
Christinas axelvärmare 
 

 
 
  
Garn: Artesano Alpaca Silk 
Åtgång: 2 härvor à 50 g Körsbärsröd I485 
Stickor: 4,5 mm 
Storlek: Bredd ca 34cm, längd ca 154cm (när den är blockad) 
 
  
Sjal 
Sticka 2 räta kantm i var sida hela arb igenom. 
Lägg upp 58 m med dubbel tråd av garnet på stickor 4,5 mm.  
Sticka 2 räta varv. 
  
Varv 3 (RS): 2 räta kantm, *1 rm 2 rm tills, 1 omsl*, sticka *-* fram till de 2 sista m, 2 räta kantm. 
Varv 4 (AS): 2 räta kantm, aviga m,  2 räta kantm. 
Varv 5: alla m räta. 
Varv 6: som varv 4. 
Varv 7: 2 räta kantm, *1rm, 1 omsl, 2 rm tills*, sticka *-* fram till de 2 sista m, 2 räta kantm 
Varv 8: som varv 4. 
Varv 9: som varv 5. 
Varv 10: som varv 4. 
  
Fortsätt sticka hålmönster genom att upprepa varv 3-10, sticka tills dess att sjalen mäter ca 150-152 cm, Sticka 2 räta 
varv och avmaska löst. Kontrollera att avmaskningsvarvet och uppläggningsvarvet stämmer överens i längd. 
  
Montering: 
Virka fm längs hela sjalen, slut varvet med 1 sm.  
Virka sedan en uddspets på följande sätt: 
5 lm, 1 fm i 3:e lm, 2 lm, hoppa över 1 fm och gör nedtag med 1 fm i nästa fm. Fortsätt så runt hela sjalen. 
 
Blocka sjalen genom att spänna och nåla fast den på t ex ett liggunderlag med 
måtten 34x154 cm. Lägg en fuktig trasa över och låt ligga tills det torkat. 
 
Sy ihop ca 2/3 av långsidorna genom att sy ihop med 2 stygn i uddspetsen, trä 
tråden genom resten av udden fram till nästa spets och sy ihop spetsarna med 2 
stygn. Var noga med att stygnen är hårda medan tråden mellan uddarna precis 
följer luftmaskorna utan att dra ihop eller hänga löst. (Se bild). 
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