
Moebius sjal 

 

  

Garn: 1 hg entrådigt ullgarn från Ullcentrum  
Stickor: En 80 cm lång rundsticka i grovlek 5 ½ 
  
Sjalen stickas så att den vrider sig ett halvt varv och den draperar sig snyggt runt halsen och även om 
man vill lägga den upp över huvudet. Sjalen har bara en ytterkant. Tag en vanlig pappersremsa och 
vrid den ett halvt varv innan du sluter den till en cirkel och limmar ihop ändarna. Följ sedan ytterkanten 
och se att man följer kanten runt på bägge sidor om centrum av pappersremsan. Det är ett roligt 
mysterium som stickkonstnären Elizabeth Zimmermann upptäckte redan på åttiotalet att man kunde 
använda för att göra vackra sjalar. Man stickar alltså sjalen från centrum och utåt och har man ett 
flammigt garn så får man en väldigt vacker effekt eftersom man inte få några plötsliga övergångar i 
denna oändlighetsspiral. Det konstiga namnet kommer från en tysk matematiker som studerade 
fenomenet att om man tar en rektangulär pappersremsa och vrider den ett halvt varv innan man 
limmar ihop den så får man en yta som bara har en sida. Det låter vansinnigt och det är det också, det 
känner man när man stickar den. 
  
Sticka gärna en provlapp med rätstickning på rundsticka för att se hur många maskor det blir på 10 
centimeter och bestäm därefter själv hur vid den ska bli, eller följ beskrivningen. 
  

 
Denna fula underlighet kommer att bli en vacker sjal 
  
  
Lägg upp 150 maskor löst på rundstickan. Var noga med att uppläggningsvarvet inte är vridet runt 
stickan! Sticka nu genom uppläggningsvarvets undre maskbågar. Slut alltså rundstickan till en cirkel, 



kolla igen att uppläggningsvarvet inte är vridet runt stickan, och sticka inte i den första maskan som 
man brukar utan i ”botten” på denna maskan, i den maskbåge som sitter på undersidan av stickan. 
Låt de först upplagda maskorna sitta kvar på nålen och plocka upp en maska i varje upplagd maska. 
Detta första varv blir lite trångt att arbeta med och rundstickan ser ut som den gjorde innan den 
packades upp ur sin påse, men det blir lättare att arbeta med stickningen bara efter några enstaka 
varv så ge inte upp nu. Sätt en markör på högerstickan när du plockat upp nya maskor i samtliga 150 
upplagda maskor. Denna markör är bra att ha för att märka när man kommer till varvets slut. Nu 
stickar man de först upplagda maskorna på normalt sätt. Börja med ett rätt varv och sticka alla 300 
maskorna (de först upplagda och de som är upplockade i maskbågarna). När du kommer tillbaka till 
markören nästa gång så byt och gör ett avigt varv. Sticka så vartannat varv rätt och vartannat varv 
avigt och stickningen ser rätstickad ut. Det blir snyggast att använda en stickmetod som blir likadan på 
båda sidor eftersom stickningen är vriden. Det går också bra att använda olika typer av mönster som 
är liksidigt. Stickningen ska se ut som om det är något som är fel. Repa inte upp den bara för att det 
ser konstigt ut. Känns det väldigt underligt så går det bra att plocka över en del av maskorna på 
ytterligare en rundsticka för att se att detta verkligen blir en vriden sjal.  
  
Efter ett antal varv (till exempel efter 4 – 6 varv) kan man göra ett hålvarv genom att göra ett omslag 
och sticka två maskor tillsammans rätt hela varvet, nästa varv stickas avigt. De hålvarv man 
åstadkommer uppträder på båda sidor om centrum av sjalen och man ser att den faktiskt växer ut åt 
båda håll. Sticka in hålvarv med jämna eller ojämna mellanrum allt efter tycke och smak. Det går 
också bra att sticka till exempel 4 varv räta varv efter varandra och därefter fyra aviga varv för att få en 
randeffekt.  

 
  
Sticka tills sjalen mäter mellan 35 och 40 centimeter, då räcker den till för att läggas upp om huvudet 
när det är kallt, eller till önskad längd. Maska av och fäst trådarna.  
  
Nu är den första Moebiussjalen klar och nu är det bara att testa andra grovlekar på garn och andra 
storlekar på sjalen. Det går förstås att använda flera färger i sjalen om man vill, bekvämast är 
flamfärgat garn men även olika enfärgade garner går bra. Det blir spännande effekter eftersom alla 
varv bygger på sjalen i båda sidor.  
  

En variant på uppläggning 
Ett annat sätt att börja beskrivs här: 
Moebius kan vara lite svår att starta, det blir lite trångt I början, det är svårt att göra uppläggningen 
tillräckligt lös för att det ska gå lätt att plocka upp maskorna. Då går det bra att välja ett annat sätt att 
börja 



Använd en lång rundsticka (den du kommer att sticka moebiusen med) och dessutom används en kort 
rundsticka vid uppläggningen. De behöver inte har samma grovlek. 

 

  

Se till att maskorna inte är tvinnade runt stickorna. Låt den långa rundstickan bilda en ring och sticka 
först maskorna från den korta stickan, att man börjar med dessa maskorna gör att man får vridningen 
som ska vara i en moebiussjal. Det är en vridning på 180 grader, inte 360 grader, inte ett helt varv 
bara ett halvt. Sticka räta maskor. 

När alla maskor är stickade från den korta stickan läggs den åt sidan och fortsätt med maskorna från 
den långa stickan, på bilden nedan har jag stickat 3-4 maskor. 



 

 

Rundstickan kommer att gå runt två varv i stickningen, se till att ha en stickm<rkör som visar var 
varvet börjar. För att få en sjal som ser rätstickad ut stickas nästa varv avigt.  

 



 

Nedan finns ett annat exempel med ett tunnare garn. Uppläggningen är gjord på grova stickor och 
formen av en 8 syns tydligt. Efter uppläggningen har jag stickat fyra varv.  
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