Sjal av vilket garn som helst – lite bred att svepa om sig

Eftersom denna sjal stickas uppifrån och ned så väljer man själv hur stor den ska bli. Den kan stickas i
vilket garn som helst och antingen enfärgad eller randig. Välj först garn och titta på rekommenderad
stickstorlek, tag något grövre stickor än rekommenderat och sätt igång. Bäst är att sticka på en 60
eller 80 cm rundsticka fram och tillbaka. Ett hekto garn räcker långt om man inte väljer alltför grovt
garn, då kan det gå åt lite mera. Sjalen på bilden är stickad av ett hekto förgarn.
Sjalen har ingen avig och rät sida men det kan vara bra att markera vilket som är rätsidan under tiden
som sjalen stickas. Ökningarna görs på rätsidan och på avigsidan stickar man bara tillbaka rätt i
samtliga maskor. Ökningarna görs både i sidorna och i mitten av stickningen och därför blir det en
vacker vinkel på sjalen.
Kantmaskorna stickas hela tiden lika, första maskan stickas avigt därefter stickas 2 räta och sista
maskan på varvet lyfts med garnet framför arbetet. Detta gör att sjalen får en vacker ytterkant.
I slutet av sjalen stickas en bård av något slag, det går att välja vilken som helst. Jag har här valt en
zick-zack-bård med omslag som bildar hål. Den är väldigt enkel att sticka och blir vacker.

Börja så här:
Lägg upp 3 maskor och sticka 10 räta varv. Då blir det en mycket liten rak bit med tre maskor i ena
änden.

Plocka upp en maska i varje upphöjning som bildats i kanten på den rätstickade biten. (Två varv
rätstickning ger i kanten en upphöjning och en grop, sticka en maska i varje upphöjning) Det finns 5
upphöjningar att plocka upp maskor i och avslutningsvis plockas 3 maskor upp i uppläggningsvarvet.
Alltså 3 m från stickan, 5 maskor från upphöjningarna i sidan och 3 maskor i uppläggningen = 11
maskor på stickan. Sticka ett rätt varv.

Nu stickas:
Varv 1: 1 avig, 2 räta, 1 omslag, 1 rät, 1 omslag, sätt dit en stickmarkör för att markera mittenpartiet, 3
räta, 1 omslag, 1 rät, 1 omslag, 2 räta och lyft sista maskan avigt med garnet framför arbetet.
Varv 2 och alla jämna varv: 1 avig, räta hela varvet till sista maskan (även omslagen stickas), lyft den
sista maskan avigt med garnet framför arbetet.

Varv 3: 1 avig, 2 räta, 1 omslag, 1 rät, 1 omslag, 2 räta, 1 omslag, lyft stickmarkören över till höger
sticka, 3 räta, 1 omslag, 2 räta, 1 omslag, 1 rät, 1 omslag, 2 räta och lyft sista maskan avigt med
garnet framför arbetet. (Kanterna är understrukna, dessa upprepas hela sjalen igenom, även vid
bården)

Efter att 4 varv är stickade så fortsätter vi så som varv 3 stickades med den skillnaden att det blir fler
maskor mellan ytterkantens omslag och mittdelen.
Fortsätt sticka tills sjalen har fått den storlek den ska ha innan bården stickas.
Bården
Om man bryr sig om att bården ska gå precis jämnt upp i den mittersta delen av sjalen så ser man till
att det finns ett maskantal på vardera sida om mitten som är jämnt delbart med 19. Det går också bra
att strunta i detta och sätta igång med bården innanför kantmaskorna och så får det bli delar av
mönsterrapporten vid mitten av sjalen. Det är lätt att göra så, det enda man behöver tänka på är att på
andra sidan av mittenmaskorna så ska man sticka likadant som man stickade före mittenmaskorna.
Bården stickas så här:
Sticka först kanten genom att sticka 1 avig, 2 räta 1 omslag, 1 rät, 1 omslag.
Därefter stickas bården: *Sticka 7 räta, sticka ihop 2 maskor, sticka ihop 2 maskor, sticka 7 räta, 1
omslag, 1 rät, 1 omslag*, upprepa mellan * och *.
Därefter stickas mittdelen. När man kommer till mittdelen så stickar man bårdens maskor fram till
mittdelens 1 omslag, 3 räta, 1 omslag.
När man stickat mittdelen så tittar man på vad som stickades före mittdelen och så ser man till att det
blir likadant på andra sidan om mittdelen, fast i omvänd ordning. I mitt fall hamnade de två
minskningarna väldigt nära mitten och då kunde jag valt att inte göra den andra minskningen, på
samma sätt kan man kompensera om det är ökningarna som hamnar nära mitten då hoppar man över
det sista omslaget i mönstret innan man stickar mittdelens omslag. Jag struntade i detta och det spelar
inte så stor roll för utseendet på sjalen.
I ytterkanterna på sjalen så ökar man som vanligt och allteftersom det finns tillräckligt med maskor så
stickar man bård även på dessa nya maskor.
Varv 2 i bården är också som vanligt, rätstickat i alla maskor och omslag.
När sjalen är lagom stor avmaskas elastiskt. En mer elastisk avmaskning än den vanligaste görs så
här:
Sticka ihop två maskor i bakre maskbågen, flytta tillbaka den maska som nu finns på höger sticka till
vänster sticka. Upprepa detta hela varvet.
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