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Trekant sjal och mössa

Design och beskrivning: Ingrid Åhman
Sjal
Storlek:  ca 140 x 75 cm
Garnåtgång:  2 nyst á 50 gram av Mohair No1 offwhite 900
  1 nystan á 25 gram Glitz 101 silver
Rundsticka 10 mm.
Virknål: 
Hela arbetet stickas i dubbelt garn. 1 tråd Mohair No1 och 1 tråd Glitz.

Lägg upp 6 m. Sticka 1 varv räta. Börja öka på nästa varv med 1 m i var sida och sticka mönster så här: Varv 1: 1 rm, öka 
1 m, 1 omslag, 2 rm tillsammans, 1 omslag, 2 rm tillsammans, öka 1 m 1 rm. Varv 2: alla maskor stickas räta. Upprepa 
dessa 2 varv hala arbetet och öka ut mönstret mellan ökningarna allt eftersom maskantalet ökar. Sticka fram och tillbaka 
på rundstickan tills det finns 120 m. Sluta med 1 varv räta. Maska av löst så att kanten inte stramar. 

Virkad Uddkant: börja i överkantens ena hörn från rätsidan. 3 lm = 1:a stolpen, 1 st *1 fm 2 st* upprepa *-* runt hela 
schalen. Virka så tätt eller glest så att sidorna inte stramar eller bubblar. Vid spetsen virkas lite tätare så att spetsen får en 
fin rundning.

Mössa
Storlek:  S - (M)
Garnåtgång:  1 nyst á 50 gram av Mohair No1 offwhite 900
  1 nystan á 25 gram Glitz 101 silver
Rundsticka 4 och 5 mm- 40 cm. Strumpstickor: nr 5
OBS! 
Resårstickningen stickas med 1 tråd Mohair No1. 
Mönsterstickning med dubbelt garn 1 tråd Mohair No1 och 1 tråd Glitz.

Lägg med rundst nr 4 upp 90-(96) m i Mohair No1. Sticka reså¨¨r 1 rm 1 am i 5 cm. Byt till st nr 5 och dubbelt garn Mohair 
+ Glitz och sticka mönsterstickning: Varv 1: * 2 rm tillsammans, 1 omslag. Upprepa *-* varvet ut. Varv 2: räta maskor hela 
varvet. Upprepa dessa 2 varv hela arbetet. 
Sticka tills arb. Mäter 17-(18) cm. Sluta med 1 varv räta och minska jämnt fördelat 4-(10) m på varvet. Sticka nu klart arb. 
I slätstickning. Minska för kullen: *11 rm, 2 rm tills* upprepa *-* varvet runt. Sticka 1 rät varv utan minskningar. Upprepa 
dessa 2 varv ytterligare 2 ggr. Nästa varv: *2 rm 2 rm tills* upprepa *-* varvet runt. 1 varv utan minskningar. Nästa varv* 
2 rm tills, 1 rm* upprepa *-* . 1 varv utan minskningar. Sen stickas m 2 och 2 tills hela varvet. Sticka 1 varv. Tag av garnet 
och träd tråden genom de rest m. Drag till fäst väl på avigan.
Vik resåren dubbel mot avigan och sy ner den elastiskt. Fäst alla trådar.
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Vill du se mer av vår design? 
Titta på Internet
www.garngrossisten.se


