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Light Sky sjal 

 

Som den mamma jag är behöver jag alltid enkla projekt som kan snabbt kan tas upp och 

läggas ner, utan risk att jag tappar bort mig. Just denna sjal började jag inför en längre bilresa 

och det har varit ett perfekt projekt att ha under lagom kaosiga familjedagar. Jag har använt 

Kid-silk och Nordlys, båda från Vikinggarn och sjalen blev otroligt fluffig och lätt. Sjalen är 

enbart stickad med räta maskor (och lite ökningar) samt en virkad kant.  

Material 

Garn: 1 nystan (á 25 gram) var av Kid-silk från Vikinggarn i färgerna petrol nr 338 (färg 1) och 

gul nr 340 (färg 2) samt ett nystan Nordlys från Vikinggarn i färg vit nr 900 (färg 3). (Väljer 

man att göra en större sjal eller annan randning kan det hända att garnåtgången inte 

stämmer.) 

Stickor: Lång rundsticka, minst 100 cm i storlek 6 m.m. 

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

Virknål nr 4,0 m.m. till kanten. 

Storlek: 200 x 60 cm. 

Övriga tillbehör: Nål att fästa trådar med, sax. 

Förklaringar: 
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Öka: Ökningar görs genom att sticka 2 räta maskor i samma maska dvs: först i främre 

maskbågen, håll kvar maskan, på stickan och sen stickar du en rät maska i bakre maskbågen 

på samma maska. 

rm: rät maska 

Fm: fast maska 

lm: luftmaska 

hö: hoppa över 

lmbåge: luftmaskbåge 

sm: smygmaska 

 

Mönster : 

Varv 1: Öka i första maskan, rm tills en maska är kvar, öka i sista maskan. (=2 maskor ökade) 

Varv 2: Öka i första maskan, räta maskor varvet ut (= 1 maska ökad) 

Start:  
Sjalen är en upprepning av ovan två varv. (Sa ju att den var enkel ) 

Lägg upp 3 maskor med färg 1 och följ mönstret.  

Man kan randa som man vill; men så här gjorde jag: 

Varv 1-4: Färg 1 

Varv 5-8: Färg 2 

Varv 9-12: Färg 1 

Varv 13-16: Färg 2 

Varv 17-18: Färg 3 

Varv 19-22: Färg 2 

Varv 23-26: Färg 1 

Varv 27-30: Färg 2 

Varv 31-34: Färg 1 

Varv 35-36: Färg 3 

Fortsätt upprepa varv 1-36 tills du är nöjd med sjalens storlek. Jag lät garnet löpa med på 

sidan när det var max 4 varv emellan, annars klippte jag av det.  

Virkad kant 
Jag gillar just denna enkla men effektfulla kant och har den på ett gäng sjalar, men hittar du 

en annan kant som gillar bättre så välj den om du vill. Tänk på att annan kant kan kräva 

annan garnåtgång. 

Du börjar med avigsidan mot dig och med färg 3 (vit Nordlys). 
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Varv 1: 1 fm *7 lm, hö ca 2 cm, 1 fm* upprepa *-* varvet ut. (I spetsen i mitten så kan du 

göra ett kortare/inget överhopp om du vill.) Vänd. 

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. 

Varv 4: Som varv 2. 

Varv 5: Som varv 3. 

Varv 6: Runt varje lmbåge: 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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