
 

 

 
 

Den här sjalen kan du sticka av vilket garn du vill! Ta ett garn du gillar och gå upp ca 1 mm i 

stickstorlek och följ mönstret. Till vår och sommar ett lättare garn, till höst och vinter ett tjockare av ull 

eller kamelhår t.ex. 

 

Den här sjalen stickades av: 

Garn:  Scarlet by Permin i vitt, ca 2 nystan till sjaldelen och 0,5 nystan till fransen. 

Stickor:  Rundsticka 4 och 5 mm.   

Tillbehör:  Gärna en markör. 

 

Utan att blocka den blev en ca 130 cm i bredd och ca 58 cm på djupet mitt bak. En normalstor scarf/sjal 

är ca 150 cm i vingbredd, &  ca 75 cm på djupet. Dvs genom att blocka den så kommer den att bli ca 

normalstor. 

 

 



 

 

Sjal 

 

Lägg upp 5 m med rundsticka 5 mm.  

Varv 1 och alla följande udda varv (avigs): Sticka alla m rät. 

Varv 2: 2 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 2 rm 

Varv 4: 2 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 2 rm. 

Varv 6: 2 rm, 1 omsl, 2 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 2 rm, 1 omsl, 2 rm. 

 

Dvs du ökar 4 m på varje varv fr rätsidan, dels innanför de 2 yttersta maskorna i var sida och dels på 

var sida om mittenmaskan (grönmarkerad). Placera gärna en markör för mittenmaskan.  

 

Bara avmaskade kant: Ta gärna en sticka 6 mm till hjälp så blir inte avmaskningen så hård  och 

avmaska gärna med 2 trådar garn så blir kanten lite stadigare! 

 

Kant med volangfrans:  

Sluta på ett varv fr avigs. 

Vänd arb och byt ändstickan på höger stickan till 4 mm. 

Sticka ett varv i räta m. Byt den andra ändstickan till 4 mm. 

 

På nästa varv: 1 rm, *2 rm i nästa m, 3 rm i nästa m*, uppr fr *-* till mitten m, 1 rm, uppr fr *-* till 

sista m, 1 rm. 

 

När du kommer fram till mittenmaskan, gör lika på andra sidan mittenmaskan som du slutade före den.  

Bara som tips - detta är inte jätteviktigt så repa inte upp bara för att det inte “stämmer”! Du behöver 

inte räkna maskorna heller (om du inte vill naturligtvis!)  

 

Sticka 3 varv i räta m över alla nya m och på stickor 4 mm. 

Byt till stickor 5 mm igen och sticka 2 varv i räta m. 

Avmaska LÖST på nästa varv! 

 

Montering: 

Om du vill blocka den (spänna ut den) så är mitt förslag att du tar en sprayflaska med vatten, lägger ut 

sjalen på en frottéhandduk, håller en bit hårdpapp eller liknande som skydd mot fransen och sprayar 

bara själva sjaldelen. Och sedan justerar du den så att det ser bra ut; låt torka. 

 

En normalstor scarf/sjal är ca 150 cm i vingbredd & ca 75 cm på djupet. 

 

Vill du att den skall gå ner över överarmarna och till armbågen, så bör den vara i varje fall ca 180 cm. 

I mitt exempel så skulle jag sticka sjaldelen med 3 nystan Scarlet garn och ett nystan till volangen. 

 

Förkortningar: 

Ett varv =  När du stickat fram och tillbaka över stickor; du har stickat ett varv när du har stickat en gg 

över maskorna från höger till vänster. 

1 rm = en rät maska 

1 omsl = 1 omslag, dvs lägg garnet runt höger sticka, sticka omslaget rät på nästa varv så att det bildas 

ett hål i arbetet. 

2 rm i nästa m = Sticka nästa m rät men lyft inte av den från vä sticka utan sticka en gg till i den, fast 

nu i den bakre maskbågen. 

 

 

 

Lycka till! 
 

 

 

 

Copyrigt Hippstick.se - får endast användas för privat bruk. 


