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Sjalen Nova stickas med ljudet av mjuk och avslappnad bossa nova i öronen. Sjalen är inspire-
rad av hur flera rytmer eller melodier går emot varandra men ändå passar ihop. Det varma och 
heta ljudet breder ut sig som mönstret på sjalen mot en bakgrundsrytm av rätstickning och blir 
så småningom en stor, varm och mjuk kram som du kan lägga runt axlarna.

 

NovaDesign: Karen S. Lauger // Lykkefanten

STORLEKAR
One size

MÅTT
Överkanten, från spets till spets: ca. 200 cm
Höjd på mitten: ca. 65 cm

STICKFASTHET
16 maskor och 28 varv spetsmönster på sticka 5 mm 
= 10 x 10 cm efter tvätt och uppspänning.
Stickfastheten är mätt efter tvätt och uppspänning.

Stickstorleken är endast vägledande. 
Får du fler maskor/10 cm byter du till en grövre sticka, 
får du färre maskor/10 cm byter du till en tunnare 
sticka.

MATERIAL
Garn från Filcolana
150 g Saga färg 311 (Turmeric)
125 g Alva färg 285 (Curry)

Hela sjalen stickas med 1 tråd av vardera kvaliteten 
tillsammans.

Rundsticka 5 mm, 80-100 mm

 

Svensk översättning: Maria Gustafsson
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

ö1 (ökning)
Lyft med upp tråden mellan 2 maskor och sticka den 
vridet (rätt eller avigt beroende på vad som passar i 
mönstret).

llr (vänsterlutande hoptagning)
Lyft en maska rätt, lyft en maska rätt, sätt tillbaka båda 
maskorna på vänster sticka och sticka ihop dem vridet 
rätt (bakifrån).

3i1 (dubbel ökning) 
Sticka 1 rät, gör ett omslag och sticka 1 rät i samma 
maska, 2 maskor ökade.

döhpt (dubbel hoptagning)
Lyft 1 maska (med garnet på arbetets avigsida), sticka 
2 maskor tillsammans, dra den lyfta maskan över.

1 rfb (ökning)
Sticka 1 rät maska i främre maskbågen och 1 rät maska 
i bakre maskbågen.

SPECIELLA TEKNIKER

Uppläggning på 2 stickor, “Figure 8 Cast On”:
Håll 2 stickor (eller stickspetsar) parallellt med varan-
dra i vänster hand. Håll garnet framför stickorna, för 
in garnet mellan stickorna bakom och över den översta 
stickan, för sedan garnet in mellan stickorna igen ner 
bakom den undre stickan och fram. Garnet skapar en 
åtta kring stickorna. Fortsätt att föra garnet växelvis 
från mitten och bakom den översta stickan och växelvis 
ner bakom den undre stickan till önskat antal maskor.

DIAGRAM
Finns på sida 5.
 

Arbetsgång
Sjalen stickas från i mitten av nacken och ut mot 
kanten. 

Ökningarna görs längs överkanten på alla varv från 
rätsidan samt på speciella ökningsvarv. 

Sjalen stickas alternerande i rätstickning och 
spetsmönster enligt diagram.
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Beskrivning
Lägg på 2 stickor upp 6 maskor, 3 maskor på vardera 
stickan, använd uppläggningen “Figure 8 Cast On” 
(se speciella tekniker ovan). 

Sticka 6 varv slätstickning, fram och tillbaka, över de 
3 första maskorna.

Varv 1: Sticka 3 räta maskor, gör 1 omslag, vrid arbetet 
90 grader, plocka upp 5 maskor längs kanten, vrid 
arbetet 90 grader, gör 1 omslag och sticka de 3 
maskorna i botten av uppläggningen = 13 maskor.

Varv 2: Sticka 3 aviga maskor, 1 rät, gör 1 rfb i var och 
en av de följande 4 maskorna, 2 räta, 3 aviga. 
Det skall nu vara totalt 17 maskor.

Varv 3: Sticka 3 räta maskor, gör 1 omslag, sticka räta 
maskor till 3 maskor återstår, gör 1 omslag, 3 räta. 

Varv 4: Sticka 3 aviga maskor, sticka räta maskor till 
3 maskor återstår, 3 aviga. 

Upprepa varv 3 och 4 totalt 2 ggr.

Det skall nu vara totalt 21 maskor.

Ökningsvarv 1 (rätsidan): Sticka 3 räta maskor, gör 
1 omslag, 2 räta, *ö1 , 1 rät*, upprepa *-* till 
4 maskor återstår, 1 rät, gör 1 omslag, 3 räta = 35 
maskor.

Sticka varv 4 och därefter varv 3 och 4 totalt 5 ggr.

Det skall nu vara totalt 45 maskor.

Ökningsvarv 2 (rätsidan): Sticka 3 räta maskor, gör 
1 omslag, *2 räta, ö1, 1 rät, ö1*, upprepa *-* till 6 
maskor återstår, 3 räta, gör 1 omslag, 3 räta 
= 71 maskor.

Sticka varv 4.

Sticka på följande sätt mönster enligt diagram A:
Varv 5 (rätsidan): Sticka 3 räta maskor, gör 1 omslag, 
sticka mönster enligt diagram A (upprepa maskorna i 
den rödmarkerade rutan) till 3 maskor återstår, gör 
1 omslag, 3 räta. 

Varv 6: Sticka 3 aviga maskor, sticka mönster enligt 
diagram A till 3 maskor återstår, 3 aviga. 

Upprepa varv 5 och 6 till samtliga 18 varv i diagram A 
är stickade.

Upprepa varv 3 och 4 totalt 2 ggr.

Det skall nu vara totalt 93 maskor.

Ökningsvarv 3 (rätsidan): Sticka 3 räta maskor, gör 
1 omslag, *3 räta, ö1*, upprepa *-* till 6  maskor 
återstår, 3 räta, gör 1 omslag, 3 räta = 123 maskor.

Sticka varv 4 och därefter varv 3 och 4 totalt 2 ggr.

Upprepa varv 5 och 6 till samtliga 18 varv i diagram A 
är stickade ytterligare 1 ggr.

Upprepa varv 3 och 4 totalt 2 ggr.

Det skall nu vara totalt 149 maskor.

Ökningsvarv 4 (rätsidan): Sticka 3 räta maskor, gör 
1 omslag, 4 räta, *ö1 , 5 räta*, upprepa *-* till 
7 maskor återstår, ö1, 4 räta, gör 1 omslag, 3 räta 
= 179 maskor.

Sticka varv 4 och därefter varv 3 och 4 totalt 2 ggr.

Upprepa varv 5 och 6 till samtliga 18 varv i diagram A 
är stickade ytterligare 1 ggr.

Upprepa varv 3 och 4 totalt 2 ggr.

Det skall nu vara totalt 205 maskor.

Ökningsvarv 5 (rätsidan):  Sticka 3 räta maskor, gör 
1 omslag, 5 räta, *ö1 , 7 räta*, upprepa *-* till 
8 maskor återstår, ö1, 5 räta, gör 1 omslag, 3 räta 
= 235 maskor.

Sticka varv 4 och därefter varv 3 och 4 totalt 2 ggr.

Upprepa varv 5 och 6 till samtliga 18 varv i diagram A 
är stickade ytterligare 1 ggr.

Upprepa varv 3 och 4 totalt 2 ggr.

Det skall nu vara totalt 261 maskor.

Ökningsvarv 6 (rätsidan): Sticka 3 räta maskor, gör 
1 omslag, *ö1 , 5 räta*, upprepa *-* till 3 maskor 
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återstår, ö1, gör 1 omslag, 3 räta = 315 maskor.

Sticka varv 4 och därefter varv 3 och 4 totalt 2 ggr.

Den sista mönsteromgången stickas enligt diagram B.

Varv 7 (rätsidan): Sticka 3 räta maskor, gör 1 omslag, 
sticka mönster enligt diagram B (upprepa maskorna i 
den rödmarkerade rutan) till 3 maskor återstår, gör
1 omslag, 3 räta. 

Varv 8: Sticka 3 aviga maskor, sticka mönster enligt 
diagram B till 3 maskor återstår, 3 aviga. 

Upprepa varv 7 och 8 till samtliga 40 varv i diagram B 
är stickade.

Det skall nu vara totalt 399 maskor.

Sticka de avslutande varven på sjalen enligt följande:
Varv 9 (ökningsvarv 7)(rätsidan): Sticka 3 räta 
maskor, gör 1 omslag, 2 räta tillsammans, *gör 
1 omslag, 2 räta, 3i1, 2 räta, gör 1 omslag, döhpt*, 
upprepa *-* till 10 maskor återstår, gör 1 omslag, 2 
räta, 3i1, 2 räta, gör 1 omslag, llr, gör 1 omslag, 3 räta. 

Varv 10: Sticka 5 aviga maskor, 3 räta, *3 aviga, 
7 räta*, upprepa *-* till 11 maskor återstår, 3 aviga, 
3 räta, 5 aviga.

Varv 11: Sticka 3 räta maskor, gör 1 omslag, 4 räta, 
* 2 räta tillsammans, gör 1 omslag, 1 rät, gör 1 omslag, 
llr, 5 räta*, upprepa *-* till 12 maskor återstår, 2 räta 
tillsammans, gör 1 omslag, 1 rät, gör 1 omslag, llr, 
4 räta, gör 1 omslag, 3 räta. 

Varv 12: Sticka 3 aviga maskor, *5 räta, 5 aviga*, 
upprepa *-* till 8 maskor återstår, 5 räta, 3 aviga. 

Varv 13: Sticka 3 räta maskor, gör 1 omslag, 4 räta, 
*2 räta tillsammans, gör 1 omslag, 3 räta, gör 1 om-
slag, llr, 3 räta*, upprepa *-* till 4 maskor återstår, 
1 rät, gör 1 omslag, 3 räta. 

Varv 14: Sticka 5 aviga maskor, *3 räta, 7 aviga*, 
upprepa *-* till 8 maskor återstår, 3 räta, 5 aviga.

Varv 15: Sticka 3 räta maskor, gör 1 omslag, 1 rät, 
*gör 1 omslag, llr, 1 rät, 2 räta tillsammans, gör 1 om-
slag, 2 räta tillsammans, gör 1 omslag, 1 rät, gör 1 om-
slag, llr*, upprepa *-* till 9 maskor återstår, gör 1 om-
slag, llr, 1 rät, 2 räta tillsammans, gör 1 omslag, 1 rät, 
gör 1 omslag, 3 räta.

Varv 16: Sticka 7 aviga maskor, *1 rät, 9 aviga*, up-
prepa *-* till 8 maskor återstår, 1 rät, 7 aviga.

Varv 17: Sticka 3 räta maskor, gör 1 omslag, 1 rät, 
*gör 1 omslag, llr, gör 1 omslag, döhpt, gör 1 omslag, 
2 räta tillsammans, gör 1 omslag, 3 räta*, upprepa *-* 
till 11 maskor återstår, gör 1 omslag, llr, gör 1 omslag, 
döhpt, gör 1 omslag, 2 räta tillsammans, gör 1 omslag, 
1 rät, gör 1 omslag, 3 räta. 

Avmaska samtliga maskor (från avigsidan) på följande 
sätt:
1 avig, *gör 1 omslag, 1 avig, drag omslaget över den 
1:a maskan på högerstickan (räkna från stickspetsen), 
drag därefter 2:a maskan över 1:a maskan på höger-
stickan*, upprepa *-* till samtliga maskor är avmas-
kade.

MONTERING
Fäst alla trådändor. 
Skölj upp sjalen enligt tvättinstruktionen på banderol-
len och spänn ut den i de spetsar som skapas i avmask-
ningskanten. Låt torka utspänd.
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Diagram B

Diagram A

Rät maska på rätsidan, avig maska på avigsidan

Avig maska på rätsidan, rät maska på avigsidan

2 maskor rätt tillsammans

llr (Lyft en maska rätt, lyft en maska rätt, sätt  

Omslag

Döhpt (Lyft 1 maska (med garnet på arbetets 

Upprepas (mönsterrapport)

tillbaka båda maskorna på vänster sticka och 
sticka ihop dem vridet rätt (bakifrån)

avigsida), sticka 2 maskor tillsammans, 
dra den lyfta maskan över.)


