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World in my Eyes Sjal 

 

Jag hade en del garn kvar efter att jag stickat synthbabyfilten, och eftersom garnet är så 

mjukt så fick det så klart bli en synthsjal av resterna. Denna sjal är enklaste varianten av 

asymmetrisk triangelsjal, och passar bra för nybörjaren som vill göra något annat än 

halsdukar. Garnet finns på rea just nu (i skrivandes stund är det juli 2019) hos 

Favoritgarner.se. 

Material  

Garn: Gamla Viking björk, 3 nystan lila nr 568 (färg 1) 2 nystan svart nr 503 (färg 2). 

Stickor nr: Rundsticka 3,5 mm, minst 100 cm lång. 

Stickfasthet: Oviktigt eftersom man stickar tills man är nöjd med storleken.  

Storlek: Ca 210 cm mellan spetsarna. 

Övriga tillbehör: garnnål att sy in trådändar med, 2 stickmarkörer, virknål 3,0 mm till 

picotkant (valfritt) 
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Mönster: 

Kom ihåg! Sticka alltid omslaget (på varvet efter) genom bakre maskbågen, för att förhindra 

hål. 

Lila partier (färg 1) är stickade i rätstickning och svarta partier (färg 2) är slätstickade, så 

därför skiljer sig varv 2 åt beroende på vilket parti du är på. 

Varv 1: Lyft 1 maska rätt, omslag, räta maskor varvet ut (=1 maska är ökad) 

Varv 2a (med färg 1): Lyft 1 maska avigt, sticka ihop 2 maskor rätt, räta maskor tills 1 maska 

återstår, omslag, 1 avig maska. (=1 maska minskad och 1 maska ökad, totalt 0 maskor 

minskade) 

Varv 2b (med färg 2): Lyft 1 maska avigt, sticka ihop 2 maskor avigt, aviga maskor tills 1 

maska återstår, omslag, 1 avig maska. (=1 maska minskad och 1 maska ökad, totalt 0 maskor 

minskade) 

Start: 
Lägg upp 4 maskor med lila (färg 1) på rundsticka 3,5 mm som är minst 100 cm lång. (Det kan 

vara tjorvigt att sticka på lång rundsticka med så få maskor så det är förstås ok att börja med 

parstickor eller kortare rundsticka om man vill det, det är bara att byta till längre rundsticka 

efter hand sen.) Upprepa varv 1 och 2a enligt ovan mönster totalt 10 gånger (=20 varv).  

Byt till svart (färg 2) och upprepa varv 1 och 2b enligt ovan mönster totalt 10 ggr (=20 varv).  

Fortsätt att sticka 20 varv i varje färg enligt ovan tills du är nöjd med storleken på sjalen. Jag 

gjorde 8 partier i varje färg. Sista partiet ska vara färg 2 (svart), och nu är det dags för kanten 

som kommer att vara lila (färg 1). 

Kant 

Byt till lila och sticka enligt varv 1. Men istället för att vända arbetet och sticka ett varv 2 ska 

du nu plocka upp en maska i varje kantmaska längs med kanten som kommer. Sätt en 

markör innan första maskan du plockar upp, plocka upp första maskan, sätt en markör, 

fortsätt plocka upp en maska i varje kantmaska längs med hela kanten. Plocka gärna upp en 

extra maska sist för att få övergången mellan hörnet och kanten snygg.   

Kantvarv 1 (med avigsidan mot dig): Lyft 1:a maska avigt, omslag, räta maskor till markör, 

sticka hörnmaskan avigt, räta maskor tills 1 maska återstår, omslag, 1 am.  
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Kantvarv 2 (med rätsidan mot dig): Lyft 1:a maska rätt, omslag, sticka räta maskor tills du har 

2 maskor kvar innan markören, sticka 1 maska i främre maskbågen och 1 maska i bakre 

maskbågen i samma maska, 1 rm, sticka hörnmaskan rätt, den ska slätstickas (resten av 

kanten rätstickas). I första maskan efter markören: sticka 1 maska i främre maskbågen och 

därefter 1 maska i bakre maskbågen i samma maska. Räta maskor tills 1 maska återstår på 

varvet: omslag, 1 rm. 

Upprepa varv 1 och 2 tills du själv är nöjd med storleken på kanten, jag upprepade dem 9 

gånger plus ett varv 1 igen (=totalt 19 varv) och så maskade jag av från framsidan.  

 

Om du vill kan du låta den vara så här, men jag tyckte att den saknade något så jag virkade 

en picotkant: 

Med framsidan mot dig: Med virknål 3,0 mm och lila garn (färg 1), 1 stående fast maska 

(eller en smygmaska och en luftmaska) i första maskan på ”nederkanten” (den nyss 

avmaskade kanten). *1 picot, 1 fastmaska i vardera nästa 2 maskor* Upprepa *-* varvet ut. 

Picot= 3 luftmaskor, 1 fastmaska i första luftmaskan. 

Klipp av 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 


