Sjal till Annhelén (Fotbollstickning 2006)

Rätstickad sjal med enkel bård av hålmönster och virkad avmaskning som samtidigt blir en uddkant.
Material
Entrådigt ullgarn, drygt 100 g melerat grått och knappt 50 g enfärgat svart, 80 cm rundsticka 3,5 mm, virknål 3,0 mm
och 4 markörer.
Kommentarer
Sjalen stickas fram och tillbaka på rundstickan och kan göras hur stor eller liten man vill eller har garn till.
Ökningar = föregående varvs tråd mellan två maskor lyfts upp och stickas vriden.
Mittmaskorna är alltid 2 rm omgivna av två markörer, ökningarna ska alltså göras före den första mittmaskans markör
resp. efter den andra mittmaskans markör.
Sätt gärna en markering i sidan där de ojämna varven (=ökningsvarven) börjar – det är svårt att urskilja rät- resp.
avigsida på rätstickning.
Att sticka ihop 2 m vridet är samma sak som att sticka ihop dem i bakre maskbågarna.
Halv stolpe = som en vanlig stolpe, men det sista ”genomdraget” utesluts; 1 omsl runt virknålen, nertag i luftm, 1
omsl runt virknålen, dra upp en m, 1 omsl runt virknålen, dra igenom 2 m på nålen (2 m kvar på virknålen).
Sjalen
Lägg upp 12m.
Startvarv:

alla maskor stickas rätt samtidigt som markörerna placeras enligt följande; 3 kantmaskor, markör, 2
sjalmaskor, markör, 2 mittmaskor, markör, 2 sjalmaskor, markör, 3 kantmaskor.

Varv 1 (RS):

3 kantm, flytta markören, öka 1 m, 2 sjalm, öka 1 m, flytta markören, 2 mittm, flytta markören, öka 1
m, 2 sjalm, öka 1 m, flytta markören, 3 kantm

Varv 2 (AS):

alla m stickas rätt utan ökningar – OBS! gäller samtliga jämna varv.

Varv 3:

3 kantm, flytta markören, öka 1 m, 4 sjalm, öka 1 m, flytta markören, 2 mittm, flytta markören, öka 1
m, 4 sjalm, öka 1 m, flytta markören, 3 kantm.

Fortsätt sticka ökningar på RS (ojämna varv = ökningsvarv, fyra maskor ökas alltid på dessa varv) enligt indelningen
med markörerna och sticka utan ökningar på AS (jämna varv). När din sjal nästan är så stor du vill ha den tas det grå
sjalgarnet av och bården stickas i ett enkelt hålmönster med det svarta garnet.
Hålmönsterbård
Varv 1 (RS):

sticka ett ökningsvarv med alla m rätt hela varvet.

Varv 2 (AS):
3 kantm, flytta markören, (2 rm tills vridet + 1 omsl),
upprepa parentesen fram till nästa markör, flytta markören, 2 mittm,
flytta markören, (1 omsl + 2 rm tills), upprepa parentesen fram till
nästa markör, flytta markören, 3 kantm. Ihopstickningarna ska alltid
luta inåt mot sjalens mitt.
Upprepa dessa två varv tills bården är så bred du önskar. Ta av garnet.
Sticka en kort avslutande kant med det grå garnet, ca 8-10 varv;
rätstickning med ökningar på de ojämna varven och rätstickning utan
ökningar på de jämna varven.
Det sista varvet ska vara ett varv från AS. Ta av det grå garnet.

Avmaskning och uddkant
Sjalen avmaskas med virknål och svart garn. Börja med att plocka av 3 m från stickan med virknålen och dra igenom
dessa till en maska med det svarta garnet. (Här visas den virkade kanten i vitt för större tydlighet.)

*Plocka av 3 m från stickan med virknålen,
dra igenom sjalmaskorna så de virkas ihop +
uddens maska på nålen = 1 smygmaska.

Virka 3 lm. Hoppa över 1 lm, virka 2 halva
stolpar i de följande 2 lm (=3 m kvar på virknålen).

Gör ett omslag och dra igenom de 3 maskorna på nålen. Upprepa från * igen.

Vid spetsen avmaskas 2 m före mittmaskorna, mittmaskorna en och en och 2 m efter
mittmaskorna.

När samtliga maskor är ihopvirkade/avmaskade med smygmaskor och stolpgrupper emellan kan bården gärna fortsätta även längs med sjalens övre kant. Istället för att virka ihop öppna maskor görs nertag med en smygmaska på jämna mellanrum längs kantmaskorna.
Fäst de lösa trådarna. Tvätta sjalen och spänn ut den.
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