Værnedamsvej - en mjuk sjal
Design: Signe Strømgaard
Sjalen är inspirerad av den sötaste lilla gata
som ligger på gränsen mellan Vesterbro och
Frederiksberg. Værnedamsvej har en i det
närmaste Parisisk stämning med läckra specialbutiker och små trottoarkaféer där man
kan sitta och avnjuta sitt kaffe medan man
tittar på de förbipasserande. När solen går ner
bakom takåsarna kan man svepa in sig i en
mjuk och skön sjal och bli sittande en stund
till.
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Material
150 g Saga från Filcolana i färg 257 (Mint)
75 g Tilia från Filcolana i färg 327 (Sage)
Rundst 5 mm, 80 cm
Markörer eller kontrastfärgad tråd
Storlek
One size
Mått
Ovankant: 174 cm
Längd från nacke till spets: 80 cm
Stickfasthet
16 m och 27 v i slätstickning på st 5 mm med en tråd
Saga och en tråd Tillia tillsammans = 10 x 10 cm.
Stickstorleken är endast vägledande. Har du fler
maskor på 10 cm, ska du byta till tjockare stickor, har
du färre maskor på 10 cm, ska du byta till tunnare
stickor.
Särskilda förfortningar
Llr (minskning): Lyft 2 m rätt, sätt tillbaka maskorna
på vänster sticka och sticka dem rätt tillsammans.
Arbetsgång
Sjalen stickas uppifrån och ner, och ut från mitten.
Man startar mitt i ”nacken” på sjalen med få maskor
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och stickar fram och tillbaka med ökningar, först i
slätstickning och därefter med hålmönstret.
Om diagrammet
Diagrammet visar hålmönstret sett från rätsidan.
Först varvet i diagrammet är ett varv från avigsidan,
som läses från vänster mot höger – gäller alla varv
från avigsidan. Alla varv som stickas från rätsidan
läses från höger mot vänster.
Sjal
Lägg upp 3 m på st 5 mm med en tråd Saga och en
tråd Tillia tillsammans. Arbetet stickas fram och tillbaka på st.
Sticka en liten rätstickad fyrkant genom att sticka 10
v rm.
Sticka nu upp m längs fyrkantens sidor enl följ
(avigsidan): Sticka 3 rm, vrid arbetet ett kvarts varv
i klockans riktining, och sticka upp 5 m längs fyrkantens sida, vänd arbetet ett kvarts varv igen och sticka
upp 3 m längs fyrkantens uppläggningskant = 11 m.
Varv 1 (rätsidan): 3 rm, sätt en markör, omslag, 1
rm, omslag, sätt en markör, 3 rm, sätt en markör,

Sida 2
omslag, 1 rm, omslag, sätt en markör, 3 rm.
Varv 2 (avigsidan): *3 rm, flytta markör, sticka am till
markör, flytta markör*, upprepa från * till * en gång
till, 3 rm.
Varv 3 (rätsidan): *3 rm, flytta markör, omslag,
sticka rm till markör, omslag, flytta markör*, upprepa
från * till * en gång till, 3 rm.
Upprepa varv 2 och 3 tills du har 275 m på stickan.
Sticka nu hålmönster efter diagram enl följ:
Varv 1 (avigsidan): *3 rm, flytta markör, sticka
diagram till markör (upprepa m i den röda ramen 11
gånger), flytta markör*, upprepa från * till * en gång
till, 3 rm.
Varv 2 (rätsidan): *3 rm, flytta markör, omslag, sticka diagram till markör (upprepa m i den röda ramen
11 gånger), omslag, flytta markör*, upprepa från *
till * en gång till, 3 rm.
Upprepa varv 1 och 2 tills alla varven i diagrammet är
stickade. Det är nu 355 m på stickan.
Maska av löst i räta från avigsidan.
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rät på rätsidan, avig på avigsidan
rät på avigsidan
omslag
lyft 1 m rät, sticka 2 rm tills.,
dra den lyfta m över
2 rm tills.
llr
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Sida 3

Montering
Fäst alla trådar. Tvätta sjalen försiktigt enl anvisningarne på garnernas banderoller. Spänd ut sjalen med
nålar, så hålmönsteret öppnar sig och låt den torka
helt innan nålarna tas bort.
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