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S1019

SJALEN RIVIERA

Information om garn och stickor hittar du på sista sidan.

Förkortningar i texten
km – kantmaska, lyft utan att sticka den i början på varvet, sticka avigt i slutet av varvet.
rm – rätmaska
am – avigmaska
sm – stickmarkör

Uppläggning
Lägg upp 5 m och sticka två varv räta. Börja sedan forma sjalen enligt följande. Varv 1: km, 1 rm, sm, omslag, sm, 1
rm, sm, omslag, sm, 1 rm, 1 am (7 m). Vänd arbetet efter varje varv.
Varv 2: km, 1 rm, sm, 1 rm, sm, 1 rm, sm, 1 rm, 1 am (7 m).

Spaljetmönstret
▪
▪
▪
▪
▪

Fortsätt sticka sjalen enligt diagram 1 på följande vis.
Börja från höger till vänster tills du har kommit till mittenmaskan.
Fortsätt sedan läsa varvet spegelvänt tillbaka (från vänster till höger).
Mittenmaskan stickas endast en gång.
På avigsidan stickar du alla maskor aviga, utan ökningar. Gäller hela mönstret.

Sticka varv 1–30 enligt diagram 1 (avsluta med ett avigt varv). Upprepa sedan varv 21 – 30 åtta gånger till. Vid första
upprepningen (varv 31–40) upprepar du även mittenrapporten (inom rödmarkeringen). Vid andra upprepningen av
varven 21–30 upprepar du mittenrapporten två gånger osv. Vid sista upprepning av varven 21–30 ska du ha 9
mittenrapporter på varje sjalsida och 227 maskor totalt på rundstickan.
Tips! Markera början och slutet på mittenrapporterna med stickmarkörer då blir det lättare att ha koll på mönstret.
Dubbelkolla då och då att du har 10 maskor inom varje mönsterrapport.

Diagram 1

Tolkningshjälp:
Läs diagrammet från höger till
vänster och börja med maska 15 > lyft kantmaskan, 1 rät maska,
flytta markören, omslag, 1 rät
maska, omslag, flytta
markören, mittenmaska (1 rät
maska); fortsätt varvet genom
att läsa diagrammet spegelvänt
från vänster till höger utan att
upprepa mittenmaskan så här →
flytta markören, omslag, 1 rät
maska, omslag, 2 räta maskor
(alt. 1 rät maska, 1 avig maska)
*. Första varvet klart.
Vänd arbetet och sticka alla
maskor aviga (diagramvarv 2).
Fortsätt med diagramvarv 3.
*Tips! Vill du ha en finare sjalkant
så kan du sticka den sista maskan
på varje rätsidans varv avigt.

Bården
Sticka ett rät och ett avigt varv i slätstickning med kant- och mittenökningarna på rätsidan (se instruktion A).
Instruktion A: sticka 1 varv räta (rätsidan), men fortsätt att sticka kant-och mittenökningarna som förut dvs. 1 km, 1 rm,
oms, sticka alla räta till mittenmaskan – oms, mittenmaska, omslag, sticka alla räta tills du har 2 m kvar på stickan,
oms, 2 rm. Vänd arbetet och sticka alla aviga på avigsidan.
Hålrand
1 km, 1 rm, oms, *2 rm ihop, oms*, upprepa mellan* tills du har 1 m kvar innan stickmarkören vid mittenmaskan, 1 rm,
mittenmaska, 1 rm upprepa *oms, 2 rm ihop* tills du har kommit till kantmaskorna, oms, 2 rm. Vänd arbetet och sticka
alla aviga på avigsidan.
Sticka ett varv i slätstickning med kant- och mittenökningarna på rätsidan (instruktion A).
Följ diagram 2. Du läser diagrammen på samma sätt som det första diagrammet. Sätt markörer i början och slutet av
varje mönsterrapport: efter de första 6 m, sedan efter varje 12 m (x 9 rapporter), innan och efter mittenmaskan och
motsvarande på andra sidan av sjalen. Avsluta diagrammet med ett avigt varv (v 20).
Diagram 2

Sticka två varv i slätstickning med kant- och mittenökningarna på rätsidan (instruktion A).
Följ diagram 3. Behöll alla stickmarkörer på samma plats, men utöka med en ny 12 m - rapport i början och i slutet av
varvet. Avsluta diagrammet med ett avigt varv (v 10).
Diagram 3

Maska av mycket LÖST och fäst tråden.
Blocka sjalen. Du kan också välja om du vill ha en rak kant eller en spetsig kant. Det sista diagrammet skapar små
spetsar som du kan dra ut och fixera med hjälp av T-nålar när du våtspänner sjalen.
Låt sjalen torka och njut!

Sjalen Riviera
S1019 Design © Stickaboo
En klassisk spaljetmönstrad trekantssjal med ett blommotiv på bården. Mönstret får skjuts av
effektgarnet Emozione - färgskiftningarna framhäver mönstret på ett elegant sätt.
Material och stickor:
1 nystan Emozione från Mondial (färg 741 i bilden)
Rundsticka nr 4,5 mm.
Masktäthet:
ca 23 m x 30 v = 10 cm x 10 cm i slätstickning.

