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91035 FESTSJAL I STICKAD SPETS
GARNKVALITÉ Gästrike 1 tr (100% Ull. Nystan ca 100 g = 600 m)
GARNÅTGÅNG Ca 300 g (fg 9101)
RUNDSTICKA Nr 3 (40-60-80 cm)
DESIGN & TEXT Hanne Helbo
ÖVERSÄTTNING Eva Häggren

MASKTÄTHET 27 m rätstickning på stickor nr 3 = 10 cm – eller anpassa till det nr på 
 stickor Du måste ha för att hålla masktätheten.

TIPS & RÅD *Läs igenom mönstret innan du börjar arbetet, för att undvika misstag.
 *När du stickar efter diagram blir det lättare om du lägger en linjal eller ett papper under den linje du skall sticka.

FÖRKORTNINGAR arb=arbetet, m=maska/maskor, rm=rät maska, rätst=rätstickning, v=varv, 

FÖRKLARINGAR Hela sjalen stickas i rätst. Alla v börjar med att lyfta 1 m avigt med tråden framför arb. Det stickas mönster på alla v. 
 I diagram A-F börjar alla v i höger sida av diagrammet. Diagram A stickas över de mittersta 27 m.  

SJAL Lägg upp 41 m. Sticka 5 v rätst fram och tillbaka. Plocka upp 2 maskor i slutet av 5:e v, i de första maskorna som lyftes 
av. I slutet av 6:e v plockas det upp 2 m på samma sätt = 45 m. På 7:e v: Lyft 1 m med tråden framför arb, sticka 2 rm, 
sätt en markering, ett omslag, 6 rm, ett omslag, sätt en markering, 27 rm, sätt en markering, ett omslag, 6 rm, ett omslag, 
sätt 1 markering, 3 rm. Sticka rätt tillbaka. OBS! Glöm inte att lyfta den första m avigt med tråden framför arb. Det ökas 
på vartannat v på samma sätt som på v 7 med att lyfta 1 m avigt, 2 rm, flytta markören, ett omslag, sticka till nästa 
markör, ett omslag, flytta markören och sticka de mittersta 27 m. Flytta markören, ett omslag, sticka till de sista 3 m, 
ett omslag, flytta markören och sticka de sista maskorna. Här börjar mönstret. Lyft 1 m avigt med tråden framför arbetet, 
2 rm, flytta markören, sticka diagram B från markör till markör, sticka diagram A över de mittersta 27 m, sticka diagram 
B från mitten och ut, sticka de sista 3 m rätt. När diagram B stickats färdigt fortsätts med diagram C på båda sidor av 
diagram A. Efter Diagram C stickas diagram D och diagram E. Sticka diagram F. När det sista v på diagram F stickats, läggs 
det upp 22 m i slutet av v. Sticka diagram G fram och tillbaka över dessa 22 m, men den sista maskan (maska 22) stickas 
vridet rätt ihop med nästa maska på stickan. Vänd, lyft 1 m med tråden bakom arbetet, sticka mönster tillbaka. Fortsätt 
på det här sättet tills alla maskorna på sjalen maskats av. Maska av de 22 m på mönsterbård G. 

TVÄTTRÅD  Endast handtvätt. Använd ljummet vatten och milt tvåltvättmedel eller ulltvättmedel. Låt plagget ligga i tvålvattnet ca 10 minuter
 utan att gnugga eller vrida det. Skölj plagget noga i ljummet vatten. Linda in det i handdukar och pressa ut så mycket vatten
 som möjligt. Om så är nödvändigt, centrifugera några sekunder för att få ur allt vatten. Släta ut plagget på en handduk och
 forma det försiktigt. Om så önskas kan plagget pressas lätt på avigsidan med en fuktig duk och varmt strykjärn.              
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Diagram A

91035. Teckenförklaring

= ett omslag

= 2 rm tillsammans

= 2 rm vridet tillsammans

= lyft 1 m, 2 rm tillsammans, dra den lyfta m över

= 2 m vridet rätt tillsammans (1 m från mönster G 

och en från mönster F)

= ökning (ett omslag) 

= 2 omslag, sticka 1 am, 1 rm i de 2 omslagen

^
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Diagram B

Diagram C



Diagram D

Diagram E
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Diagram F. Början

91035. Teckenförklaring

= ett omslag

= 2 rm tillsammans

= 2 rm vridet tillsammans

= lyft 1 m, 2 rm tillsammans, dra den lyfta m över

= 2 m vridet rätt tillsammans (1 m från mönster G 

och en från mönster F)

= ökning (ett omslag) 

= 2 omslag, sticka 1 am, 1 rm i de 2 omslagen

^
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Diagram G

Diagram F

91035. Teckenförklaring

= ett omslag

= 2 rm tillsammans

= 2 rm vridet tillsammans

= lyft 1 m, 2 rm tillsammans, dra den lyfta m över

= 2 m vridet rätt tillsammans (1 m från mönster G 

och en från mönster F)

= ökning (ett omslag) 

= 2 omslag, sticka 1 am, 1 rm i de 2 omslagen

^
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