
Halvcirkelformad sjal 

  

 

Garnet är ett nystan ospunnet förgarn från Marias garn. 

  

Stickor: rundsticka nummer 5 eller 6 eller vad man själv tycker blir lagom. Det ska bli rätt stora maskor, 
men  
inte alltför stora eftersom förgarnet inte håller ihop så bra. 

Lägg upp 85 maskor och sticka 6 varv (3 ribbor) rätstickning, fortsätt sedan  
med rätstickning ända tills det står att det ska stickas ett avigt varv 

Sticka 5 maskor, vänd, gör ett omslag, sticka varvet ut.  



Sticka 5 maskor, sticka ihop omslaget med nästa maska, sticka 4 maskor, vänd, gör ett omslag, sticka 
varvet ut. 

Upprepa nu vändningarna på samma sätt så att för varje gång stickas 5 maskor mer innan 
vändningen (den maskan  
som stickas samman med omslaget och fyra till). Sista vändningen i den här omgången görs när det 
är bara fem maskor  
kvar på varvet. Vänd där och gör ett omslag och sticka till varvets slut.  

Nu skall vändningarna ändras på så sätt att man stickar tills det är fem maskor kvar tills förra 
vändningen gjordes.  
Sticka alltså från nederkanten på sjalen upp mot halskanten och vänd 5 maskor före förra omslaget. 
Varven blir alltså  
kortare och kortare nu. Vänd, gör ett omslag och sticka till varvets slut. Upprepa. När det bara är fem 
maskor kvar på varvet  
stickas hela varvet upp och då stickas omslagen ihop med den maskan som kommer efter omslaget. 
Det blir alltså så att  
man stickar fem maskor, så stickar man ihop ett omslag och en maska, sticka 4 maskor, sticka ihop 
omslaget och  
en maska och så vidare... 

Nästa varv stickas avigt. Nu är man nere i nederkanten igen.  

Upprepa dessa kilar åtta gånger och avsluta med 6 räta varv (3 ribbor). Avmaska från halskanten och 
ner till nederkanten. 
Tag inte av garnet! Lägg upp tre nya maskor och sticka en I-cord utmed hela nederkanten. Sticka 
samtidigt fast den i sjalen 
varje gång tredje maskan i I-corden stickas.  

Beskrivning på I-corden: 

 
Lägg alltså upp tre maskor, eller fem om den ska vara lite grövre. Sticka två (fyra) maskor. Sticka två 
maskor och plocka nu upp  
en maska från kanten på sjalen, sticka ihop den med den sista maskan från stickan.  Vänd inte, fös 
tillbaka den lilla  
stickningen till andra änden av stickan. Sticka fast I-corden på varje varv i sjalen, sticka inte löst här för 
då bubblar sig kanten, sticka  
då hellre i vartannat varv. Sticka en kant utmed hela sjalen på detta sätt. Här spelar handlaget en stor 
roll, för en del av oss blir det bäst att sticka 
ihop kanten med sjalen på varje varv, för en del andra kan det bli bättre att sticka ett varv mellan de 
varv som stickas fast i sjalen.  

Avsluta genom att avmaska I-cordens maskor. 

Nu finns två trådar att fästa, sedan är det klart. Tvätta sjalen och lägg ut den i halvcirkelform att torka. 
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