
Enkel rätstickad sjal

RÄTSTICKAD NERIFRÅN OCH UPP
Välj Ditt eget material - tjockt eller tunt - berodende på hur Du vill använda Din sjal och hur varm Du vill ha 
den.
T ex Vienna - mohair med stickor nr 15 och garnåtgång 2 nystan. Plus något piffigt i fransen??
Vill Du ha den större och/eller tätare - använd stickor nr 12 och 3 eller 4 nystan. 
Eller använd 3 trådar av t ex Garnstudios Alpaca och stickor nummer 9 - till Dig själv eller till barnen. Använd 
1 nystan av varje färg. Kanske med lite Glitter i också...

Och så här gör Du:
Lägg upp 3 m. Sticka rätstickning. Öka i början och slutet av vartannat varv så här: sticka första maskan 
(kantmaskan), 1 omslag, räta maskor tills det återstår 1m, 1 omslag, sticka sista maskan rät (kantmaska). 
Nästa varv: Sticka alla maskor räta och omslagen vridna räta maskor (för att undvika att "hål" bildas i kanten 
- vill Du istället ha en "hålkant", så stickar Du inte omslaget vridet).

Fortsätt till önskad längd och bredd, men spara garn till fransen (i exemplet Vienna sparas ca 1/2 nystan till  
frans). Maska av (man kan med fördel maska av genom att lägga ett omslag mellan varje maska under 
avmaskningsvarvet och därefter maska av även omslagen som "riktiga" maskor - då undviker man att kanten 
drar ihop sig i överkanten). Blanda eventuellt in ett avvikande, kanske glittrigt garn, i fransen. 

Franslängd: allt från 50 cm, 40, 30, 20 cm långa trådar vikes dubbla (hur många trådar i varje frans är upp till  
hur Du vill ha resultatet 3, 4 eller 5). Trä in det dubblerade garnet till en ögla i kanten på sjalen och trä 
genom ändarna genom öglan. Voilá! Färdigt.

RÄTSTICKAD FRÅN SIDA TILL SIDA
Garn och stickor som ovan.

Börja med 3 maskor. Sticka rätstickning. Öka sedan med 1 omslag efter första maskan på vartannat varv i  
ena sidan. Sticka omslaget som vriden rät maska. Fortsätt ökningarna tills halva sjalen är klar (1 eller 2 
nystan av exemplet Vienna beroende på hur stor sjalen skall bli). Spara eventuellt garn till frans.

Sedan minskas det på vart annat varv i samma sida som ökningarna gjordes genom att sticka 2m 
tillsammans innanför kantmaskan tills det är 3m kvar på stickan. Maska av. Fäst trådarna eller låt dem ingå i  
fransknutarna. Klart!

”WHITE CHRISTMAS”

Sjalen på bilden är stickad från sida till sida och vi kallar den ”White Christmas”. Den är randad med många 
olika kvalitéer i ungefär samma grovlek och färg och istället för att fästa trådarna vid garnbyte har vi valt att 
använda dessa och fylla upp dem med ytterligare några trådar och på så sätt skapa en generös frans i 
nederkanten. 
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