
  

AUSTRALISK VINTER - HIVER AUSTRALIEN 

av 

Midian Creation 

 

 
 

 

Den här sjalen har en vingliknande form som gör att den 

ligger bra på axlarna.  

 

De färdiga måtten är ca 180 x 88 cm. 
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MATERIAL 

1 nystan Mme Wombat Snowy Mountain,  885 m / 90 gram 

Rundstickor 3 och 3,5 mm, 60 cm eller längre 

Virknål 2,5 mm  

 

KOMMENTAR 

Sjalen stickas från nacken och nedåt. De två första och sista maskorna varje varv är kantmaskor. 

Samtliga diagram visar endast den högra halvan av sjalen, från kantmaskorna fram till mittmaskan. 

Den vänstra delen av sjalen stickas spegelvänt. Diagram 1 och 2, sjalens huvudsakliga mönster, är 

rätstickat. Diagram 3, sjalens kant, är mönsterstickad med både räta och aviga maskor – följ 

diagrammet uppmärksamt. 

 

BESKRIVNING SJAL 

Lägg upp 5 m på sticka nr 3, sticka 1 varv rätt.  Sticka enligt diagram 1, varv 1-20, en gång. 

Upprepa varv 17-20 sammanlagt 32 ggr – räkna 40 blad längs med mittmaskan – 503 m. 

Sticka enligt diagram 2, varv 1-4, en gång – 511 m. 

 

BESKRIVNING KANT¨ 

Kanten stickas med stickor 3,5 mm. 

Sticka enligt diagram 3,  varv 1-18, och upprepa mönsterrapporten 23  ggr. Den vänstra delen stickas 

spegelvänt från mittmaskan. 

Maska av med virknål 2,5 mm från rätsidan: för in virknålen genom 3 maskor på stickan och lyft av 

dem, drag garnet genom alla 3 maskorna = 1 smygmaska. [6 luftmaskor, lyft av 3 m från stickan,  1 

smygmaska genom de 3 m + 1 m på virknålen] upprepa till samtliga maskor är avmaskande. 

 

Fäst lösa trådar, skölj upp och spänn ut.  Njut av din nya sjal! 
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Diagrammen visar samtliga varv, både rätsidan (ojämna varv) och avigsidan (jämna varv).  Sjalens 

mönster kommer att bli rätstickat eftersom bladmönstret stickas med räta maskor både från rät-   

och avigsidan. 
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