Rektangelsjalen Vira

Vissa garner kräver speciella projekt för att komma till sin rätt tycker jag. Jag var så himlans
pepp att göra något med mitt härliga Scheepjes Ombré Whirlnystan, men ville varken ha ett
tråkigt projekt eller att det skulle bli tråkigt resultat samtidigt som jag ville att ombréeffekten
skulle komma till sin rätt. Denna sjal blev precis som jag hoppades. Långa avkopplande varv
med bara rätstickning varvas med virkade popcornvarv i kontrastfärg. Extremt lätt teknik
med maximal effekt skulle jag vilja säga.

Material
Garn: 1 nystan Whirl nr 8033, Turquoise Turntable (färg 1) samt ett nystan Sugar rush 722,
red (färg 2).
Stickor och virknål: Lång rundsticka, minst 80 cm lång, 3,5 mm samt virknål 3,5 mm.
Stickfasthet: ca. 20 m/10 cm.
Storlek: 160 cm lång och ca 36 cm bred.
Övriga tillbehör: Garnnål att sy in trådar med.
Att tänka på: All avmaskning, upplockning av maskor samt virkvarvet görs med rätsidan mot
dig. Bra att tänka på ifall man tappar bort sig i räkningen av varv.
All stickning är räta maskor.
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Du kan egentligen använda vilket garn som helst. För att få rätt längd behöver du bara
stickfastheten. Du räknar ut antal maskor som du ska lägga upp genom att fylla i rätt siffror
nedan:
(antal maskor på 10 cm x önskad längd i cm på arbetet)/10.
I detta fall ska antalet vara delbart med 6 plus 5, så avrunda till närmaste tal som funkar.
Förkortningar
Fm: fast maska
pop5: 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.

Start:
Start-stickparti (färg 1)
Lägg upp 329 maskor löst på stickor 3,5. Sticka 20 varv. Maska av löst (om det är för hårt blir
det svårt att virka i maskorna, så hellre lite för löst än för hårt).
**Virkparti A (färg 2)
Med virknål 3,5 och med rätsidan mot dig, *5 fm, 1 pop5*. Upprepa *-* varvet ut, men
avsluta med 5 fm. Klipp av garnet och fäst trådarna. (Det är ok att jämka lite om det inte går
helt jämt ut.)
Virkparti B (färg 2)
Med virknål 3,5 och med rätsidan mot dig, 2 fm, *1 pop5, 5 fm* upprepa *-* varvet ut men
avsluta med 2 fm. Klippa av garnet och fäst trådarna.
Stickparti (färg 1)
Med rundsticka 3,5 mm och med popcornen mot dig (dvs rätsidan mot dig), plocka upp en
maska i varje maska i bakre maskbågen. Tänk på att popcornmaskan består av 2 maskor och
du ska bara plocka upp i en av dessa maskorna. Räkna så att det blir 329 maskor. Sticka 21
varv rätstickning, avmaska (det ska bli från rätsidan, med popcornen mot dig). **
Upprepa från ** med stickparti och virkparti. Varannan gång du ska virka gör du virkparti A
och varannan gång B. Du väljer själv hur stor du vill ha din sjal, men ett nystan Whirl räcker
till 7 stickpartier.
Fransar
Om du som jag stickar med ombrégarn så rekommenderar jag att du gör fransar efter varje
stickparti, för att fransarna ska vara i ungefär samma ton som det stickade. (Stickar du inte
med ombrégarn går det utmärkt att vänta tills hela sjalen är klar.) Varje stickparti på varje
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sida består av 5 fransgrupper som består av 4 trådar var. Jag virar runt långsidan av en
pocketbok och trådarna blir ca 35 cm. Gör även en fransgrupp för virkpartiet också på
samma sätt som för stickpartiet men använd så klart samma garn som du virkat med.

Fransar efter hand.

Jag tyckte inte att min sjal behövde blockas men du väljer så klart själv.
Vill du hellre göra en infinity cowl, eller mobius eller vad den heter, går det ju utmärkt att
strunta i fransar och istället sy ihp kortsidorna, det har jag gjort med denna där jag använt
garnet Nordlys från Vikinggarn:

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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