
Trekantig sjal stickad uppifrån och ner 

 

  
 

Till den här tunna sjalen behöver du cirka 100 gram entrådigt ullgarn i melerat grått och knappt 50 

gram enfärgat svart. En 80 cm lång rundsticka 3,5 mm och en virknål 3 mm och 4 stickmarkörer. 

 

Förklaringar och tips 

 Så här stickas ökningarna; föregående varvs tråd mellan två maskor lyfts upp på stickan och 
stickas vriden så det inte blir hål. 

 

 Att sticka en maska vridet betyder att man stickar i den bakre maskbågen. Att sticka ihop 2 m 
vridet betyder alltså att två maskor stickas ihop i bakre maskbågarna. 

 

 Ett stickat omslag görs genom att garnet bara läggs framifrån och bakåt över höger sticka, det 
kommer att bli ett hål där när du stickar det på nästa varv.  Ett virkat omslag innebär att garnet 
läggs över virknålen innan du gör ett nertag i en annan maska, t.ex. en gång för en fast maska, två 
gånger för en stolpe. 

 

 Rätstickning betyder att alla varv stickas med räta maskor. 
 

 Sätt gärna en markering i den sida där de ojämna varven (=ökningsvarven) börjar, för det är svårt 
att skilja på rätsida och avigsida i rätstickning. 

 

 En stickmarkör är en garnögla eller liten ring som sitter på stickan för att markera en mönster-
rapport eller att något ska göras just där den är placerad.  När du kommer fram till markören 
lyfter du bara över den från vänster till höger sticka. I den här stickningen använder du fyra 
markörer som håller ordning på var ökningar ska göras vartannat varv. Kant- och mittmaskornas 
antal är hela tiden samma medan antalet maskor däremellan växer. 

 

 Förkortningar i beskrivningen: r = rät maska, a=avig maska, m=maska/maskor, RS=rätsida, 
AS=avigisda, omsl=omslag, 2 r tills=sticka ihop 2 m till 1 m, 2 r tills vridet=sticka ihop 2 m till 1 m 
men gör det i bakre maskbågarna, lm=luftmaska, fm=fast maska, st=stolpe. 

 

 På www.garnstudio.com finns bra videoklipp som visar både virkning och stickning, t.ex. Vriden 
rät maska. 

 
 
 

http://www.garnstudio.com/


Beskrivning 
Lägg upp 12 m. Startvarv: sticka alla maskor rätt och placera ut stickmarkörerna så här; 3 m, markör, 
2 m, markör, 2 m, markör, 2 m, markör, 3 m. Nu är maskorna indelade kantmaskor, sjalmaskor och 
mittmaskor.  Nu börjar vi! 
 
Varv 1 (RS): sticka 3 m, flytta markören till höger sticka, 1 ökning, 2 m, 1 ökning, flytta markören, 2 
mittmaskor, flytta markören, 1 ökning, 2 m, 1 ökning, flytta markören, 3 m. 
 

Varv 2 (AS): alla maskor stickas rätt utan ökningar – detta gäller samtliga jämna varv. 
 

Varv 3 (RS): sticka 3 m, flytta markören, 1 ökning, 4 m, 1 ökning, flytta markören, 2 mittmaskor, flytta 
markören, 1 ökning, 4 m, 1 ökning, flytta markören, 3 m. 

Varv 4 (AS): sticka alla maskor rätt utan ökningar. 

Varv 5 (RS): 3 kantmaskor, flytta markören, 1 ökning, 6 m, 1 ökning, flytta markören, 2 mittmaskor, 
flytta markören, 1 ökning, 6 m, 1 ökning, flytta markören, 3 kantm. 

Fortsätt sticka på det här sättet med ökningar på RS (de ojämna varven) så att maskantalet mellan 
kantmaskorna och mittmaskorna ökar med två maskor vartannat varv. När sjalen nästan är så stor du 
vill ha den tas det grå garnet av och du stickar en hålmönsterbård med svart garn. 
 

Hålmönsterbård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varv 1 (RS): sticka ett ökningsvarv som tidigare. 

Varv 2 (AS): 3 kantm, flytta markören, [2 r tills vridet + 1 omsl] upprepa parentesen fram till nästa 
markör, flytta markören, 2 mittm, flytta markören, [1 omsl + 2 r tills] upprepa parentesen fram till 
nästa markör, flytta markören, 3 kantm. 

Att hopstickningarna görs på olika sätt (vanligt = främre maskbågarna och vridet = bakre 
maskbågarna) gör att de lutar åt olika håll, dvs inåt mot sjalens mitt. 

Upprepa de två varven till bården är så bred du önskar. Ta av det svarta garnet.  

Sticka sen en avslutande kant med det grå garnet, 8 eller 10 varv, med ökningar vartannat varv som 
tidigare. Det sista varvet ska vara ett varv från AS. Ta av det grå garnet. 



Avmaskning och uddkant 
Sjalen maskas av med virknål och svart garn.  Börja med att virka ihop 3 m från stickan med virknålen 
genom att dra igenom maskorna med det svarta garnet = 1 m på virknålen.  (På bilderna virkar jag 
med vitt garn för att det ska synas tydligare.) 

 En stolpgrupp virkas som vanliga stolpar, men det sista genomdraget utesluts på var stolpe. Så 
här: Virka 3 lm. Gör 1 omsl runt virknålen, nertag i 2:a lm från nålen, 1 omsl, dra upp 1 m = 3 m på 
nålen.  1 omsl, dra igenom 2 omsl på nålen= 2 m på nålen. 1 omsl, nertag i nästa lm, dra upp 1 m = 
4 m på nålen. 1 omsl, dra igenom 2 omsl på nålen = 3 m på nålen.  1 omsl, dra igenom alla 3 m på 
nålen = 1 m på nålen. 

  
Bild 1. Lyft av 3 m från stickan med virknålen, 
dra igenom maskorna med garnet så de virkas 
ihop + den maska som redan finns på nålen = 1 
maska kvar på virknålen. 
 

Bild 2. Virka 3 luftm. Virka ihop 2 st till en grupp = 
se utförlig beskrivning i punkten ovanför bilderna. 

  
Bild 3. Börja om från Bild 1 igen. Vid spetsen maskas de två mittmaskorna av en 

och en för att det inte ska strama. 
 

Ett alternativ till uddkant med stolpgrupper är att du istället virkar bågar av 10-12 luftm mellan de 3 
maskorna som virkas ihop från stickan. 

Fäst lösa trådar. Tvätta sjalen för hand och spänn upp den till tork. 

 
Heléne , En Till Stickblogg 
http://entill.typepad.com   

http://entill.typepad.com/

