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Ett spetsmönster avbrutet med ränder i av-
vikande färg och textur gör att sjalen Euca-
lyptus både är rolig att sticka och spännande 
att titta på - man försöker direkt att lista ut 
hur den är stickad . Eucalyptus är en härlig 
vårsjal, den är tillräckligt stor att bäras över 
axlarna på ett traditionell sätt, men inte för 
stor att snos om halsen som ett dekorativt 
tillbehör dill dagens outfit. 
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Material
250 g Anina från Filcolana i 4 färger:
Färg A: 100 g
Färg B: 50 g
Färg C: 50 g
Färg D: 50 g
Rundsticka 4 mm
Stickmarkör

Garnåtgång till den ljusblå/beige sjalen
Färg A: Färg 333 (Seafoam)
Färg B, C och D: Färg 978 (Oatmeal)

Garnåtgång till den rosa/blå sjalen
Färg A: Färg 2010 (Rasberry Pink)
Färg B: Färg 820 (Isabella)
Färg C: Färg 808 (Aqua Mist)
Färg D: Färg 335 (Peach Blossom)

Storlekar
En storlek – det framgår i beskrivningen hur man lätt 
kan justera storleken.

Mått
Överkant, spets till spets: 190 cm
Djup, mitt på: 90 cm
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Stickfasthet
16 maskor i slätstickning eller spetsstickning på sticka 
4 mm = 10 cm.

Speciella förkortningar
döhpt  (dubbel hoptagning): lyft 1 maska (med 
garnet på arbetets avigsida), sticka 2 maskor tillsam-
mans, dra den lyfta maskan över.
l1a mgf: lyft maskan som att den skulle stickas avig 
med garnet framför arbetet. 
llr (vänsterlutande minskning): lyft en maska rätt, lyft 
en maska rätt, sätt tillbaka båda maskorna på vänster 
sticka och sticka ihop dem vridet rätt (bakifrån). 
omsl: omslag (lägg garnet om stickan)

Arbetsgång
Sjalen stickas från mitten i nacken och utåt mot kan-
ten. Sist stickas kanten på, vinkelrätt mot sjalen. 
Det kan vara en bra idé att sticka in eller fästa 
trådändarna vartefter.

Diagram till spetsmönstret
Observera att diagrammen endast visar varven från 
rätsidan, från avigsidan stickas alla maskor aviga.
Första mönsterrapporten stickas enligt diagram A1. 
Den andra, och alla följande mönsterrapporter stickas 
enligt diagram A2, den röda markeringen visar möns-
terrapporten som skall upprepas.

Sjal
Lägg med färg A och sticka 4 mm upp 4 maskor. 
Varv 1: Gör 1 omsl, sticka 2 räta tillsammans, 2 räta.
Varv 2: Sticka 4 räta.
Upprepa varv 1 och 2 totalt 6 ggr och sticka varv 1 
ytterligare 1 ggr.

Nästa varv: Sticka 3 räta, omslag, 1 rät, vrid ar-
betet 90 grader, plocka upp 2 maskor (i omslagen), 
omsl, sätt 1 markör på stickan, plocka upp 1 maska (i 
omslaget), omsl, plocka upp 3 maskor (i omslagen), 
omsl, vrid arbetet 90 grader, plocka upp 3 maskor 
längs uppläggningskanten.
Det skall nu vara 17 maskor.

Varv 3 (avigsidan): Sticka 3 räta, sticka aviga ma-
skor till det återstår 3 maskor, 3 räta.
Varv  4 (rätsidan): Sticka 3 räta, omsl, sticka räta 
maskor till markören, omsl, flytta markören till höger 
sticka, 1 rät, omsl, sticka räta maskor till det återstår 
3 maskor, omsl, 3 räta.
Varv 5: Sticka räta maskor varvet ut.
Upprepa varv 4 och 5 ytterligare 1 ggr.

Nu stickas växelvis en rapport spetsmönster i en kon-
trastfärg (färgordning: färg B, färg C och färg D) och 
växelvis rätstickning i färg A.

Spetsmönster med kontrastfärg:
Varv 6 (rätsidan): Sticka 3 räta, omsl, sticka spets-
mönster enligt diagrammet fram till markören, omsl, 
flytta markören till höger sticka, 1 rät, omsl, sticka 
spetsmönster enligt diagrammet till det återstår 3 
maskor, omsl, 3 räta.
Varv 7 (avigsidan): Sticka 3 räta, sticka aviga ma-
skor till det återstår 3 maskor, 3 räta.

Rätstickning med färg A: 
Varv 4 och 5 upprepas 2 ggr.

Sticka växelvis en bård spetsmönster i en kontrast-
färg  och växelvis rätstickning i färg A enligt ovan till 
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du stickat spetsbårder med kontrastfärger 4 ggr med 
färg C och färg D samt 5 ggr med färg B.  
Sticka rätstickning med färg A (dvs. varv 4 och 5 up-
prepas 2 ggr) efter sista mönsterbården i färg B. 

OBS: Om du önskar att göra sjalen större, stickar du 
fler spetsbårder innan kanten stickas. Tänk på att det 
går åt mer garn om du gör sjalen större.

Sticka ytterligare 4 varv med färg A.
Det skall nu vara 393 maskor. 

Ta av garnerna i kontrastfärg. 

Kant
Kanten stickas med färg A, den stickas sidledes ut-
med sjalens nederkant.
Börja med att lägga upp 9 maskor på högerstickan.
Varv 1: Sticka 7 räta, 2 räta tillsammans, vänd.
Varv 2: l1a mgf, 1 rät, omsl, 2 räta tillsammans, 1 
rät, omsl, omsl, 3 räta.
Varv 3: l1a mgf, 3 räta, 1 avig, 2 räta, omsl, 2 räta 
tillsammans, 2 räta tillsammans, vänd.
Varv 4: l1a mgf, 1 rät, omsl, 2 räta tillsammans, 4 
räta, omsl, omsl, 2 räta.
Varv 5: 1 l1a mgf, 2 räta, 1 avig, 5 räta, omsl, 2 räta 
tillsammans, 2 räta tillsammans, vänd.
Varv 6: l1a mgf, 1 rät, omsl, 2 räta tillsammans, 8 
räta.
Varv 7: Avmaska 4 maskor, 4 räta, omsl, 2 räta till-
sammans, 2 räta tillsammans, vänd.
Upprepa varv 2 – 7 till samtliga maskor på sjalen är 
ihopstickade med kanten. Sista gången varv 7 stickas 
avmaskas samtliga maskor (missa inte att sticka ihop 
kanten med sjalens sista maska innan den maskas 
av).

Montering
Fäst alla trådändor. Skölj upp sjalen lätt och spänn 
ut den med en nål i varje spets i kanten. Låt torka 
utspänd.


