
Frost

Välj Ditt eget material, tjockt eller tunt beroende på hur Du vill använda Din sjal och hur varm Du vill ha den.

Grundmönstret är enligt följande:
Lägg upp 3 m. Hela sjalen stickas i rätstickning.
Varv 1: Sticka 1 m, dubbelomslag, sticka 1 m , dubbelomslag, sticka 1 m
Varv  2:  sticka  1  m,  sticka  halva  dubbelomslaget,  släpp  den  andra  halvan,  sticka  1  m,  sticka  halva 
dubbelomslaget, släpp den andra halvan, sticka 1 m
Varv 3: Sticka 1 m, dubbelomslag, * sticka 1 m, omslag*, upprepa mellan *-* tills det återstår en maska,  
sticka 1  dubbelomslag, 1 m. 
Varv 4: Sticka 1 m, sticka halva dubbelomslaget, släpp det andra, *1 m, släpp omslaget*, upprepa *-* varvet 
ut tills det återstår dubbelomslaget samt kantmaskan, sticka då halva dubbelomslaget och släpp det andra,  
1 m. 

Upprepa sedan varv 3 och 4 hela sjalen till önskad längd. På detta sätt ökas det en maska i varje sida vart  
annat varv genom dubbelomslagen, som stickas enligt ovan.
Avsluta med 1 v med 1 m, 1 omslag hela vägen och maska av alla, även omslagen, så får Du en fin kant.
Frans: t ex 40 cm långa trådar vikes och knytes in i vartannat ”hål” i sidan.

Exempel : 1 nystan Vivaldi, 1 nystan Alpacka, 1 rulle Glitter
Sticka nr 8
Masktäthet : ca 5 m /10 cm 
Avsluta när Du har 75 m.
Bredd: ca 140 cm
Längd mitt på: ca 85 cm.
Frans: I detta fall - 2 trådar Alpacka, 4 trådar Vivaldi, 40 cm långa.

Enkel poncho
Sticka två likadana sjalar och sy ihop dessa upptill så att det bildas en enkel båtringad öppning. 

Glittra till det…
Vill man kan man också sy på paljetter och pärlor efteråt. 

Byta garn
Man kan med fördel sticka sjalen i såväl grova som tunna garner. Stickar man med grövre garn så krävs det 
rundsticka eftersom det blir så många maskor på stickan. 
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