Anoppi sjal

Ombréaktiga garner är fantastiska, men jag föredrar lugna mönster för att garnet verkligen
ska komma till sin rätt. Detta sjalmönster passar alla garner då man bara upprepar de
stickade och virkade partierna tills man är nöjd med storleken. Garnerna jag använt är
Infinity shawl från Katia för de stickade partierna och Tencel-Merino som är ett av Katias
”Concept”-garner. Garnerna finns hos Favoritgarner. Garnerna har helt olika struktur och det
tycker jag funkar utmärkt, det gör sjalen lite mer spännande bara. Sjalformen och mönstret
är baserat på ett vanlig s.k. Crescent sjal.

Material
Garn: 1 nystan Katia Infinity Shawl färg 306 för de stickade partierna och 1 nystan Concept
by Katia Tencel-Merino färg 50.
Stickor nr: Rundsticka 5,0 mm, minst 80 cm (gärna längre)
Virknål: 4,0 mm.
Stickfasthet: Inte viktigt, men detta garn har ca. 19 maskor på 10 cm i slätstickning om man
använder stickor 4-4,5.
Storlek: ca. 160 cm lång.
Övriga tillbehör: 2 stickmarkörer, garnnål och sax.
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Sticktermer:
Rm: rät maska/räta maskor
Omsl: Omslag
Virktermer:
Fm: fast maska
5pop: Popcorn maska gjord av 5 stolpar i samma maska, dra ut virknålen ur arbetsöglan,
stoppa in virknålen genom första stolpen båda maskbågar, plocka upp arbetsöglan och dra
igenom arbetsöglan genom första stolpen, försegla med en luftmaska.
Picot: Virka 3 luftmaskor, 1 smygmaska i första maskan.

Start:
Förberedelse:
Börja med stickning och Infinity Shawl-garnet på rundstickan 5,0. (Det är rätt fippligt med
den långa rundstickan så det är helt ok om du hellre använder parstickor för detta moment
och sen går över till rundstickan när parstickorna blir för korta.)
Lägg upp 3 maskor och sticka totalt 8 varv rätstickning. Vänd arbetet 90 grader och plocka
upp 4 maskor längs långsidan, vänd arbetet igen 90 grader och plocka upp 3 maskor längs
med andra kortsidan (uppläggsmaskorna). Nu har du 10 maskor på stickan.
Startvarv 1: 3 rm, placera ut markör, 4 rm, placera ut markör, 3 rm.
Ökningar:
Varv 1 (rätsidan): 3 rm, markör, (1 rm, omsl, 1 rm) i samma maska, räta maskor tills 1 maska
återstår innan markören, i denna gör du: (1 rm, omslag, 1 rm) i samma maska, markör, 3 rm.
(ökat 4 maskor)
Varv: 2 (avigsidan): 3 rm, markör, omsl, rm fram till sista markören, omsl, markör, 3 rm.
(ökat 2 maskor)
Upprepa dessa två varv i totalt 18 varv, avsluta med ett varv 2 och maska av löst från
rätsidan. Klipp av och fäst garnet.
****Dags att ta fram virknålen och Tencel-merino.
Med rätsidan mot dig, börja i första avmaskade maskan, 2 fm, *5pop, 1 fm*. Upprepa *-*
varvet ut, avsluta med 2 fm. Obs, virka inte för hårt. Går det inte helt jämnt ut får du t.ex. ha
2 fm i samma eller så. Det är ok att jämka. Klipp av och fäst garnet.

www.annimia.com

♥♥♥

www.favoritgarner.se

♥♥♥

www.gicona.com

© Copyright Gicona AB 2022 i samarbete med Favoritgarner och Annimia. Alla rättigheter förbehållna.
Reproduktion och publicering av detta mönster är inte tillåtet. Låna gärna bilder men glöm inte att länka till
sidan du lånat dem från. Vänligen använd även hashtags: #annimia77 #favoritgarner #gicona

Instagram: Annimia77 ***** Facebook: Annimia

Dags för stickningen och Infinity shawl-garnet igen, med rätsidan mot dig, plocka upp en
maska i varje virkmaska bakre maskbåge. Men kom ihåg att det ser ut som popcornen ser ut
som två maskor, men du ska bara plocka upp en maska i en av dem, alltså, 1 maska i fm och
1 maska i popcornet.
Börja med ett varv 2 (eftersom du är på avigsidan nu) och sticka totalt 19 varv (avigsidan
varv 2 och rätsidan varv 1) och maska av från rätsidan, klipp av och fäst garnet. ****
Upprepa ****-**** tills du är nöjd med storleken. Jag gjorde 6 upprepningar så att det blev
totalt 6 popcornvarv. Avsluta med ett popcornvarv, sen är det dags för en virkad kant med
Infinity Shawl.

Avslutning
Dags för en liten virkad kant med Infinity Shawl och virknål 4.0. Tänk på att popcornen består
av 1 maska, inte 2 även om det ser ut så lite.
Varv 1:
Med rätsidan mot dig, 2 fm (börja med en stående fast maska eller smygmaska och 1
luftmaska) *hoppa över ett popcorn, 7 stolpar i nästa fm, hoppa över ett popcorn, 3 fm
(=maskorna hamnar i 1 fm, 1 pop och i 1 fm)* Upprepa *-* tills 2 maskor återstår och avsluta
med 2 fm. Det kan hända att maskorna inte helt går jämt upp, kolla när du börjar närma dig
slutet på varvet och då får du jämka lite. Klipp av garnet.
Varv 2:
Med rätsidan mot dig, 1 fm i första fm från föregående varv, hoppa över 1 fm, *1 stolpe (2
stolpar i samma stolpe) 2 ggr, (1 stolpe, picot, 1 stolpe) i samma stolpe, vilket blir i 4:e
stolpen av sju, (2 stolpar i samma stolpe) 2 ggr, 1 stolpe, hoppa över 1 fm, 1 fm, hoppa över
1 fm*. Upprepa *-* tills slutet av varvet, 1 fm i sista fm.
Klipp av garnet, fäst alla trådar och blocka.
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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
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