HANDARBETE
L ÄT TSTICK AT • Skön värme och lite
lyxig känsla ger de vackra sjalarna
i tjockt, mjukt mohairgarn som blandas
upp med roliga effektgarner. Här får du
beskrivning till två varianter.
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Sticka vackra
mohairsjalar
Den röda sjalen ROSA är trekantig
med snibb. Den blåa sjalen ELINA
är smalare och lätt rundad baktill.
Du randar sjalarna som du vill,
byt mellan garnkvaliteterna lite
’’slumpartat’’. Behåll garnändarna
från färgbytena till fransar.
Sjalarna går snabbt att sticka
med stickor nr 12. Använd gärna
rundsticka så alla maskorna får
plats.

Inköpsställen
Garnverket,
Hantverkargatan 14,
112 21 Stockholm, tel
08-651 78 08.
Garnverket, Storgatan
54, 582 28 Linköping,
tel 013-13 95 09.
Hemsida www@
garnverket.se.
Kan även beställas via
info@garnverket.se.
Garnpaket ROSA röda
garner enligt bild
kostar 375 kr.
Garnpaket ELINA blå
garner enligt bild
kostar275 kr.
Rundsticka nr 12 =
50 kr.
Porto tillkommer med
29 kr vid telefon- eller
mejlbeställning.
Ett alternativ till
mohairgarnet Flore
på bilderna är Vienna
från Garnstudio-Drops
som finns i många
garnbutiker över hela
landet.
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Beskrivning
Röd sjal ROSA

Material: 2 nystan rött mohairgarn
Flore (eller Vienna), 1 nystan rött
bandgarn Minéral och 1 nystan rött
glittergarn Folie.
Stickor: Nr 12, gärna rundsticka minst
80 cm lång.
Sticksätt: Rätstickning med kantmaskor, dvs lyft första maskan på varje
varv och sticka sista maskan rät.
Randning: Meningen är att du skapar
din egen sjal genom att blanda garnerna som du vill. Bildens sjal har vi

stickat genom att variera randningen
så här: Mohairgarn Flore från 6 till 16
varv åt gången. Glittergarn Folie från
2 till 4 varv åt gången. Bandgarn Minéral från 2 till 3 varv åt gången.
Beskrivning: Lägg upp 3 m på st nr
12 och sticka 1 varv rätstickning.
Använder du rundsticka, stickar du
fram och tillbaka, ej runt.
I fortsättningen ökas 1 m i början på varje varv innanför kantmaskan. Gör kantmaskorna och
ökningarna relativt löst, så inte ytterkanterna på sjalen stramas åt.
Fortsätt öka på detta sätt tills du
är nöjd med djupet. Sjalen på bilden
är ca 80 cm djup. Behåll garnändarna vid färgbytena som fransar.
TIPS! Sticka de 2 sista varven
innan avmaskningen något lösare
så blir den övre kanten lätt svängd.
Maska av löst.
Montering: Fäst ändtrådarna, men
klipp inte av dem. Låt dem hänga
fritt som fransar. Använd eventuellt garnet du får kvar till fler fransar.

Blå sjal ELINA
Den blå sjalen stickas med 1 nystan marinblå kidmohair Flore och
1 nystan turkos Flore (eller motsvarande färger av Vienna), samt 1 nystan blått effektgarn Frivole.
Beskrivning: Lägg upp 15 m löst på
st nr 12 med mohairgarnet Flore
och sticka 1 varv rätstickning med
kantmaskor. Öka 1 m i början och i
slutet på varje varv innanför kantmaskan. Här är det extra viktigt att
göra kantmaskor och ökningar löst
så inte kanterna blir strama.
Fortsätt öka så tills sjalen är ca
40 cm djup.
Variera randningen genom att
sticka 2, 3 och 4 varv med de olika
garnkvaliteterna.
I övrigt följer man beskrivningen till röd sjal ROSA.

Håll utkik
efter

Njutomla
ndserbjudan
den
ombord!

Välkommen Njutomlands!
Avgång 09.00
Till havs räcker tiden lite längre. Lyssna på musik, spela
bingo eller varför inte ta en svängom mitt på dagen?
Här ﬁnns tid för både påtår och extra wienerbröd. Unna dig
ett kort avbrott och koppla av med underhållning, shopping
och aktiviteter. Du bestämmer vad du vill göra av din dag.
Aktuellt nöjesprogram för Stena Danica på www.stenaline.se
Danmark över dagen fr 160:-/pensionär*.

Boka på stenaline.se
eller 031-704 00 00.
* Mån-tors på Stena Danica (ord pris fr 260:-/pers). Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.
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