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Cozyrose-sjal 

 

Jag älskar både att sticka och att virka, och jag tycker att båda teknikerna har fördelar och 

nackdelar. Att sticka är mer avkopplande, men resultatet blir lätt stora, lite tråkiga, partier. 

Den här sjalens stickade partier bryts av med lite spetsvirkning, vilket gör sjalen både roligare 

att virka och att titta på.  Till stickpartierna har jag använt ett fantastiskt mjukt garn: Katias 

Silky lace och för virkpartierna ett gradient garn: Stella som också är från Katia. Det hade nog 

blivit jättebra att använda garnerna tvärtom, Stella till stickningen och Silky Lace till 

virkningen. Båda garnerna finns hos Favoritgarner. 

Material  

Garn: Katia Silky lace 3 nystan i färg nr 152 (färg 1) och 1 nystan Katia Stella färg nr 73 (färg 

2) 

Stickor nr: Lång rundsticka 3,5 mm. 

Virknål: 4,0 mm.  

Stickfasthet: Inte så jättenoga men ca. 25 maskor = 10 cm.  

Storlek: Ca. 166 cm från sidspets till sidspets och ca. 90 cm från ”nacke” till nedre spetsen 

efter blockning. 

Övriga tillbehör: garnnål att sy in trådändarna med. 
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Start:  

Stickparti 

OBS, alla upplägg och avmaskningar av det stickade ska ske från rätsidan. 

Lägg upp 305 maskor med vit (färg 1) på rundstickan. Du ska sticka fram och tillbaka, inte 

runt. Sticka ett räta varv. Sticka därefter 20 varv enligt följande:  

1 am, 2 räta maskor tillsammans, räta maskor varvet ut.  

Upprepa detta varv (så att en maska minskas på varje varv) totalt 20 ggr. Maska av ganska 

löst. (Om du maskar av hårt kan det vara svårt att virka i maskorna.) 

*Virkparti 

Med virknål 4.0 och färg 2 och med avigsidan mot dig virka enligt följande: 

Varv 1: Med avigsidan mot dig, 1 smygmaska i sista avmaskade maskan, *5 luftmaskor, 

hoppa över 3 maskor, 1 fast maska*. Upprepa *-* varvet ut, men gör en smygmaska istället 

för sista fasta maskan, vänd. 

Varv 2: 7 fastmaskor runt varje luftmaskbåge varvet ut. Avsluta med en smygmaska i första 

smygmaskan från varv 1. Vänd.  

Varv 3: 1 smygmaska i varje fast maska tills du kommer till 4:e fastmaskan (mitten av 

luftmaskbågen), denna gör du en fastmaska i. *5 luftmaskor, hoppa över 6 maskor, 1 fast 

maska i toppen av fastmaskorna runt luftmaskbågen*. Upprepa *-* varvet ut, men gör en 

smygmaska istället för sista fast maskan, vänd. 

Varv 4:  Upprepa varv 2 men istället för att vända klipper du av och fäster tråden. 
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Stickparti 

Dags att sticka igen: Med färg 1, rundstickan och med rätsidan mot dig. Här ska du både 

plocka upp en maska genom virkningen och lägga upp maskor (använd metoden “lägga upp 

maskor med omslag” för detta) *Plocka först upp 1 maska i toppen på första maskbågen (4:e 

maskan). Lägg upp 3 maskor med omslagsmetoden* Upprepa *-* varvet ut, avsluta med att 

plocka upp en maska i toppen av sista maskbågen (4:e maskan).  

Sticka 19 varv enligt nedan: 

1 am, 2 räta maskor tillsammans, räta maskor varvet ut.  

Maska av, och det ska vara med rätsidan mot dig.* 

Upprepa *-* så att du totalt har 11 stickpartier och 10 virkpartier. Avsluta med ett stickparti 

(när du börjar detta parti har du ca. 25 maskor på stickorna). Sista stickpartiet kan eventuellt 

bli kortare eller lite längre än övriga stickpartier, och det gör inte så mycket. Det kan vara så 

att man glömt minska några gånger t.ex.  

När du har 3 maskor på stickorna: 1 avig maska, 2 räta maskor tillsammans, dra den första 

maskan över den andra. Klipp av och fäst tråden.  

Blocka sjalen. 

 

Fransar 

Jag gjorde mina fransar 34 cm långa (virade runt långsidan av en pocketbok) som viks 

dubbelt. Jag gjorde 2 fransgrupper för varje virkparti (med 5 trådar Stella i varje) och 4 

fransgrupper med 4 trådar Silky Lace i på varje stickparti.  
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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 

 


