
Svep en mjuk och 
värmande sjal över 
axlarna när vinden 
ännu är sval. Denna 
sköna favorit med 
rara löjtnantshjärtan 
stickas med ett 
enda garn, som 
skiftar i olika  
somriga nyanser. 
FOTO: LASSE ÅBOM

Sticka hjärtevarm

Snabbsticka en snygg sjal 
med dekorativa detaljer!

INNAN DU BÖRJAR
Garn: Bambu Raggi (50 % ull 
”superwash”, 25 % polyamid, 
25 % bambu), ca 100 g = 
400 meter, från Järbo Garn.
Garnåtgång: ca 200 g av färg 
nr 17201.
Masktäthet: ca 22 m slätst 
på st 5 mm = 10 cm.
Garnalternativ: Garngrupp 2 
(garnåtgång och form kan 
variera vid byte av garn).
Storlek: En storlek.
Mått: ca 180 x 65 cm.
Stickor: 5 mm.
Tillbehör: 4 stickmarkörer.
Förkortningar: rm = räta 
maskor, am = aviga maskor, 
omsl = omslag, m = maskor, 
M = markör, 2 rm tills = 2 räta 
maskor tillsammans, v = varv.

FÖRKLARINGAR
öka 1v: öka 1 m lutande åt 
vänster, lyft med vänster 
sticka upp tråden mellan 
maskorna framifrån. Sticka 
maskan/tråden rät i bakre 
maskbågen.
öka 1h: öka 1 m lutande åt 
höger, lyft med vänster 
sticka upp tråden mellan 
maskorna bakifrån. Sticka 
maskan/tråden rät genom 
främre maskbågen.
ssk: lyft 1 m som om den 
skulle stickas rät. Lyft nästa 
likadant. Sätt tillbaka de 
lyfta maskorna på vänster 
sticka och sticka ihop dem 
i bakre maskbågen.
döhpt: lyft 1 m som om den 
skulle stickas rät. Sticka 2 rm 
tills, drag den lyfta m över.
I-cordavmaskning: Lägg upp 
3 nya maskor i kanten innan 
du börjar avmaskningen. 
*Sticka 2 rm, 2 m tills i bakre 
maskbågen, lägg tillbaka 
dessa 3 på vänster sticka*. 
Upprepa *–* till 3 maskor 
återstår. Avmaska dessa 3. 
1:a maskan stickas rät varje 
v, sista lyfts med garnet 
framför stickan. Dessa är 
inräknade i de 4 kantmaskor-
na (2 i varje sida).

sommarsjal!
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