
Rosa bandet sjal 

Garn: Vanligt tunnare 4 trådigt sockgarn, (ca 420 m på 100 g), 2 nystan om 100 gram. 

Stickor: 4,5 mm 

Masktäthet: 20 maskor mönsterstickning med dubbelt garn  = 10 cm 

Mönstret består av 2 aviga, 2 räta i två varv och därefter två varv med 2 räta, 2 aviga 
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Lägg upp 2 maskor med dubbelt sockgarn.  

 

Ökningarna kommer att göras i ena sidan på varje varv. 

 

Varv 1: Sticka 1 rät, gör en ökning genom att sticka rätt i nästa 

maskas främre och i bakre maskbåge.  

 

Varv 2: Börja varvet med en ökning genom att sticka en rät i 
främre och bakre maskbågen, sticka resterande maskor räta.  

 

Varv 3: Lyft första maskan, sticka mönster fram till sista maskan, 

så att sjalen får mönstret av 2 aviga, 2 räta i två varv och på de 

två följande varven stickas 2 räta och 2 aviga. Sista maskan 

stickas rät i främre och bakre maskbågen.  

 

Varv 4: Börja varvet med en ökning genom att sticka en rät i 

främre och bakre maskbågen, sticka resterande maskor i 

mönsterstickning. Avsluta varvet med en rät maska. 
 

Varv 5: Lyft första maskan, sticka mönster fram till sista maskan. 

Sista maskan stickas rät i främre och bakre maskbågen.  

 

Varv 6: Börja varvet med en ökning genom att sticka en rät i 

främre och bakre maskbågen, sticka resterande maskor i 

mönsterstickning. Avsluta varvet med en rät maska. 

 

Fortsätt på det här sättet och öka i ena sidan av sjalen tills det 

finns 36 maskor. En kantmaska i vardera sidan och 34 maskor i 
mönsterstickning.  

 

Sticka rakt i 75 cm efter sista ökningen (eller längre om sjalen 

ska vara längre) och fortsätt att lyfta första maskan och sticka 

sista maskan rät, däremellan stickas mönsterstickning.  

 

Nu delas stickningen i mitten och halva antalet maskor stickas 

som förut med kantmaskor. Varje sida stickas efter delningen så 

 
 



att hålet kommer att bli två centimeter kortare än sjalens 
bredd. Sjalen är drygt 17 cm bred och därför stickas sjalens 

halvor 15 cm långa. Därefter stickas åter över hela varvet i 12 – 

13 cm (eller önskad längd). 

 

Nu minskas sjalen så att sneddningen kommer att gå åt andra 

hållet än den gör i början av stickningen. 

 

Sticka tills det finns två maskor kvar på varvet i den sidan av 

sjalen som är den kortaste. Sticka ihop de två sista maskorna på 

varvet rätt. Vänd och minska genom att sticka ihop två maskor 
avigt. Sticka till varvet är slut avsluta varvet med en rät. 

 

Lyft en maska, sticka mönsterstickning tills det finns två maskor 

kvar på varvet, sticka ihop dem rätt. Vänd och sticka ihop de två 

första maskorna avigt. Fortsätt på detta sätt tills tre maskor 

återstår, sticka ihop två sticka en och drag över föregående 

maska. Tag av garnet och fäst trådarna. 
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