
Material: Trekantig sjal med extra långa ändar på grund av typen av ökning

Storlek: Man kan starta upp denna sjal och avsluta precis när man tycker att det är lagom - man 
startar stickningen mitt i nacken och ökar i mitten och ut åt sidorna.

Garnåtgång:

100g Zauberball
25g Prestigio/Mondial
25g Kid-Silk/Garnstudio
50g Cotton Viscose/Garnstudio

Stickor: rundstickor 7 mm
Virknål 6 och 4 mm
Lägg upp 5 maskor med 1 tråd Zauberball och 1 tråd Kid-Silk, sticka 1 v avigt. Sticka slätstickning fram och 
tillbaka samtidigt som det ökas:
Öka på vartannat varv på rätsidan: 1 m på båda sidor av mittmaskan genom att lägga ett omslag på var sida 
som på nästa varv stickas som övriga maskor.
I slutet på varje varv: lägg upp 2 nya maskor.
= efter två varv är det totalt 6 nya maskor.

Fortsätt med detta tills det är stickat 70 varv (eller till dess att Kid-Silk tar slut – kan ta slut något 
tidigare/senare, det beror lite på ditt handlag).

Samtidigt som följande mönster stickas så fortsätts det hela tiden med ökningarna som tidigare - byt till  
Prestigio och sticka 1 varv räta från rätan.

varv 1 räta från avigan
varv 2 *2 rm tillsammans, 1 omslag*, upprepa * till * hela varvet.
Varv 3  avigt på avigan
varv 4  räta från rätan

Upprepa dessa varv 4 ggr.

Sticka 1 varv räta, maska av – se till att det inte blir för hårt så att kanten stramar.

Virkning längs med långsidor – de sidor där mönsterstickningen är gjord: 
Med virknål 6mm virka 1 varv med fasta maskor längs med de båda långsidorna: 1 fm i varje maska – se 
även här till att inte virka för hårt så att kanten stramar.

Virkning längs med övre kanten – de sidor där ”ytterkantsökningarna” är gjorda:

Med virknål 4mm virkas det med Prestigio: börja i ena kanten från avigsidan, virka: *1 fm, 3 lm, hoppa över 
2 cm*, upprepa * till * över hela kanten. Vänd och virka tillbaka genom att i varje lm-båge från föregående 
varv virka: 1fm, 1 halvstolpe, 3 stolpar, 1 halvstolpe, 1 fm. 
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