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Poppydot-sjal 

 

Jag blev sugen på att göra något större och lite för mig annorlunda, och resultatet är denna 

sjal. Garnet är bomullsgarnet Scheepjes Catona som kommer i så många härliga färger. Vill 

man göra sjalen i andra färger behöver man 4 nystan av en bakgrundsfärg och sedan 6 andra 

nystan i en färg var. Psst, det var inte planerat så, men tror att den skulle funka jättebra som 

duk också! Sjalen är tekniskt ganska enkel, men en del tålamod krävs för att hålla ordning på 

garnnystanen. 

Material 

Garn: Scheepjes Catona 50 grams nystan i följande färger: 4 nystan nr 393, och ett nystan 

vardera i dessa färgnummer: 523, 264, 256, 258, 192, 517. 

Stickor nr: Rundsticka 4 mm, ca. 80 cm lång (så att hela arbetet får plats). 2 strumpstickor 4 

mm till kanten. 

Stickfasthet: ca. 20 maskor på 10 cm, efter blockning, men det är inte jättenoga. 

Storlek: Ca. 150 x 53 cm after blocking. 

Övriga tillbehör: en stoppnål, 2 stickmarkörer och en stor portion tålamod. 

Innan du börjar: 

Lyft första maskan avigt på varje varv, dvs med garnet framför arbetet och lyft maskan som 

att du skulle sticka den avigt (dvs uppifrån) men låt den vara kvar på högra stickan utan att 

göra klart och låt garnet naturligt glida tillbaka på rätt plats. 
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Varje sida består av en kant av 10 rätstickade maskor (lyft första maskan avigt, sticka 9 

maskor rätt, följ diagrammet till de sista 10 maskorna som stickas rätt). Jag rekommenderar 

att du sätter en markör efter de första 10 maskorna och innan de 10 sista maskorna så är det 

lättare att komma ihåg att göra rätt. 

Enbart halva diagrammet visas, lyft första maskan, sticka 9 maskor (kanten) + 38 enligt 

diagrammet och sedan 38 maskor spegelvänt som diagrammet och sedan 10 kantmaskor 

igen.  

När du byter färg i varvet, se till att du snurrar det ”gamla” och ”nya” garnet ett varv med 

varandra så att de hakar i varandra (var noga med att det inte blir för löst!) . Garnet ska inte 

”vandra med bakom arbetet, utan till bakgrundsfärgen använder jag två nystan av vid 

cirklarna och ytterfärgen använder jag först en garnände och när det är dags för innerfärgen 

använder jag på ytterfärgens nystan den andra garnänden för den andra sidan (dvs. 

använder både garnet från insidan och utsidan samtidigt).  

 

 

Start:  
Med rundsticka 4 mm; lägg upp 96 maskor med färg 393. Sticka rätstickning i 14 varv.  

Börja därefter sticka enligt diagrammet, läs igen stycket ”innan du börjar” för säkerhetsskull. 

Diagrammets vita rutor stickas i slätstickning (dvs. varv 1, räta maskor, varv 2, aviga maskor, 

upprepa så med räta maskor på ojämna varv och aviga maskor på jämna varv, hela tiden), 

och med bakgrundsfärgen. 

Gröna rutor stickas i rätstickning (dvs. räta maskor hela tiden), med ytterfärgen (se nedan 

schema). 
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Röda rutor sticka i rätstickning (dvs. räta maskor hela tiden) med innerfärgen (se nedan 

schema).  

Diagrammets 84 varv upprepas totalt 5 gånger 

Cirkel 1: ytterfärg 523, innerfärg 264 

Cirkel 2: Ytterfärg 264, innerfärg 256 

Cirkel 3: Ytterfärg 256, innerfärg 258 

Cirkel 4: Ytterfärg 258, innerfärg 192 

Cirkel 5: Ytterfärg 192, innerfärg 517 
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Avsluta med 14 varv rätstickning igen. Maska av. Fäst alla trådar. 

Avslutning  

Sjalen blir rätt fin utan en kant, så den är valfri. Den rätstickade kanten är ju liksom redan 

som en kant, men jag tycker att det blev fint med något som ramar in det. (Ett alternativ 

hade varit att göra den rätstickade kanten direkt i en av de röda nyanserna, det hade ju varit 

supersnyggt, MEN vem hade orkat sticka med 7 (sju!) olika trådar! Har du kommit hela vägen 

hit, så förstår du kanske vad jag menar…)  

 

 

 

Kanten är en snodd som stickas direkt på sjalen med hjälp av två strumpstickor.  

Lägg upp 4 maskor med garn nummer 517 på strumpstickorna.  

Varv 1: Börja vid ett hörn innan en långsida och plocka upp en kantmaska (i båda 

”maskbågarna”) på sjalen med stickan där de 4 maskorna är, så att kantmaskan hamnar sist, 

efter de 4 maskorna.  

Sticka tre maskor rätt, sticka sista maskan och kantmaskan tillsammans avigt. 

Vänd inte, du ska sticka maskorna i samma ordning hela tiden. 

Varv 2: Plocka upp nästa kantmaska med stickan du har övriga maskor på, så att den hamnar 

sist.  

Sticka tre maskor rätt, sticka sista maskan och kantmaskan tillsammans avigt. 

Varv 3: Plocka upp samma kantmaska en gång till (så att två varv hamnar på samma 

kantmaska) med stickan du har övriga maskor på, att den hamnar sist.  
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Sticka tre maskor rätt, sticka sista maskan och kantmaskan tillsammans avigt. 

Upprepa dessa tre varv längs långsidorna. (Det blev för oelastiskt att göra långsidorna med 

ett varv per maska.) 

Hörn: sticka 4 varv utan att plocka upp en kantmaska. 

Kortsidorna: sticka som varv 1 och 2, här stickas det ett varv per maska.  

När du kommit hela varvet runt maskar du av och syr ihop så snyggt du kan.  

Blöt sjalen, spänn upp den med nålar på ett passande underlag (typ frigolitskiva, etc) och låt 

den torka. Den behöver blockas ordentligt för att bli av med ojämnheter som lätt blir vid 

färgbytena. 
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