Skråstickad, rätstickad rak sjal i lingarnet Linea

Garnåtgång:

100g Linea från Ullcentrum på Öland

Stickor:
Virknål:

6 mm
4 mm

Lägg upp 3m med stickor nummer 8, sticka rätstickning samtidigt som det ökas 1m i var sida på vartannat varv.
Alla ökningar görs på rätsidan innanför 1 kantmaska i var sida = lägg 1 omslag som på nästa varv stickas vridet.
När antalet maskor är ökat till 57m stickas det vidare fast istället minskas det i ena sidan och fortsätt med
ökningarna i den andra. Alla ökningar/minskningar görs på rätsidan. I högersidan minskas genom att sticka 2m
tillsammans innanför 1 kantmaska. I vänstersidan ökas som förklarat ovan.
När arbetet mäter ca 150 cm (mät arbetet hängande från kortsidan och ner till den snedställda kanten) stickas det
vidare genom att minska i både höger och vänster sida. Alla minskningar görs på rätsidan. Minska i högersidan
innanför 1 kantmaska genom att lyfta 1 m, sticka 1 m, dra den lyfta maskan över den stickade. Minska i den
vänstra genom att sticka 2m tillsammans innanför 1 kantmaska.
Maska av när det återstår endast 3 maskor på stickan.
Virka en kant runt sjalen för att ge stadga med dubbelt garn. På vår gjordes en kant med luftmaskbågar med
virknål 7: 1 fm i ett hörn av sjalen, *4 lm, hoppa över ca 1 ½ cm, 1 fm*, upprepa * till * runt hela sjalen och
avsluta med 1 smygmaska i den första fm.

Om du använder lite grövre garn...
Lägg istället upp enligt ovan med 3 maskor på stickor 8 och sticka på samma sätt som för Linea - öka först i
varje sida - men när det istället är ökat till ca 33 maskor startar det med minskningar i ena sidan samtidigt som
det ökas i den andra. Börja slut-minskningen när det finns tillräckligt garn kvar på nystanet – det skall räcka till
lika mycket ”dubbel-minskning” som det krävdes för biten som ”dubbel-ökades” i starten. Vill man sedan
snygga till kanterna kan man göra det på samma sätt som i den virkade kanten beskriven ovan.
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