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Light my fire - sjal 

 

 

Jag har klämt på mitt Whirl-nystan i färgen Red Velvet Sunrise (finns hos Favoritgarner.se) 

ett bra tag nu och klurat på en sjalidé. Jag ville ha ett enkelt mönster och en form på sjalen 

så att de häftiga färgerna kommer till sin rätt, och tycker att resultatet blev riktigt bra. Detta 

är en variant av min Iris-sjal, men med en annan form. 

Material 

Garn: 1 nystan Scheepjes Whirl i färgen Red Velvet Sunrise. 

Stickor nr: Rundsticka 4 mm, minst 120 cm lång. 

Stickfasthet: Inte viktigt, gör gärna ett test med mönstret och kolla så att du gillar resultatet 

med de stickor du valt använda.  

Storlek: 172 cm på bredaste delen och 50 cm i mitten, blockad, kan justeras med blockning. 

Övriga tillbehör: 2 stickmarkörer, virknål 3,5 mm till kanten, samt sax och garnnål. 
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Mönster Knotted openwork, inklusive sjalökningarna. 

Varv 1: 3 rm, markör, omslag, aviga maskor till andra markören, omslag, markör, 3 rm. 

Varv 2: 3 rm, markör, (1 rm, omslag, 1 rm) i samma maska, 2 rm *1 omsl, 3 rm, lyft den 

första av de tre senast stickade maskorna över de två andra maskorna* rep *-* tills du har 2 

maskor kvar innan markören, 1 rm, (1 rm, omslag, 1 rm) i samma maska, markör, 3 rm. 

Varv 3: 3 rm, markör, omslag, aviga maskor till andra markören, omslag, markör, 3 rm. 

Varv 4: 3 rm, markör, (1 rm, omslag, 1 rm) i samma maska, 1 rm *3 rm, lyft den första av de 

tre senast stickade maskorna över de två andra maskorna, 1 omsl* rep *-* tills du har 3 

maskor kvar innan markören, 2 rm, (1 rm, omslag, 1 rm) i samma maska, markör, 3 rm. 

 

Start: 
Lägg upp 3 maskor på rundsticka 4 mm och sticka rätstickning i 10 varv (om det är jobbigt 

med den långa rundstickan kan du så klart använda parstickor till detta). Vänd arbetet 90 

grader och plocka upp 5 maskor längs med långsidan och 3 längs andra kortsidan = 11 

maskor på stickan. Sticka följande 2 startvarv: 

Startvarv 1: 3 rm, placera ut markör, 5 rm, placera ut markör, 3 rm. 

Startvarv 2: 3 rm, markör, (1 rm, omslag, 1 rm) i samma maska, räta maskor tills 1 maska 

återstår innan markören, (1 rm, omslag, 1 rm) i samma maska, markör, 3 rm (=4 maskor är 

ökade och du har nu 15 maskor på stickan. 

Upprepa varv 1-4 i mönstret “knotted openwork” inklusive sjalökningarna tills du är nöjd 

med sjalens storlek. Jag upprepade rapporten 36 gånger och gjorde därefter varv 1-3 och 

maskade av löst (bara räta maskor). Klipp inte av garnet! Masköglan du har kvar använder du 

när du nu ska virka kanten: 

 

Kant: 

Dags för den virkade kanten. Du börjar med avigsidan mot dig (maskade du av efter ett varv 

2 eller 4 får du klippa av garnet och börja så att du har avigsidan mot dig):  

Varv 1: 1 fm (eller sista maskan på avmaskningen) *7 lm, hö 3 m, 1 fm*  upprepa*-* varvet 

ut. (Det kanske inte går helt jämt ut men det gör inget om du t.ex. hoppar över 2 maskor i 

slutet.) Vänd. 
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Varv 2: 9 fm om varje lmbåge. Vänd. 

 

 

Varv 3: 4 sm så att du kommer till mitten av senaste virkade fastmaskorna runt 

luftmaskbågen. *7 lm, 1 fm i femte maskan (mittenmaskan) av fast maskorna runt 

luftmaskbågen* upprepa*-* tills du är i mitten av sista luftmaskbågen. Vänd. 
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Varv 4: Runt varje luftmaskbåge: 5 fm, 1 picot, 4 fm. (Picot = 3 lm, 1 fm genom senaste fm) 

    

 

Klipp av garnet och fäst alla trådar. Blocka gärna sjalen. 
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Länk garnbutik: www.favoritgarner.se 

Länk till mönsterbank & portal för virkat & stickat: www.gicona.com 

Hashtags: #favoritgarner  #gicona 

Facebook & Instagram: @favoritgarner @giconapatterns 

 


