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Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Sätt en markering mitt fram i de mittersta m för
halsen och mät längs med insidan i kanten till 26
cm utmed ena sidan, sätt en markering, gör på
samma sätt i andra sidan.
Plocka på rundst nr 10 (40 cm) upp från den ena
markeringen fram till de 8 mittmaskorna, 24 m,
sticka de mittersta 8 m från avmaskningsnålen
räta, plocka upp 24 m längs med andra sidan
fram till andra markeringen = 56 m. Sticka runt i
resår 2 rm, 2 am tills resåren mäter 25 cm. Maska
av i resår.
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Fortsätt att maska av mot halsen med 3, 2, 2, 2 m
på vartannat varv och därefter 1 m på varje varv
från rätan (vartannat v) tills arbetet mätt i kanten
(på diagonalen från halsen = insidan av halsen)
mäter ca 50 cm. Fortsätt att endast minska 1 m
på samma sätt som innan tills det återstår 3 m.
Maska av rätt.
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Öka 1 m i var sida på vartannat varv innanför
kantm tills det finns 54 m på stickan. Fortsätt nu
att öka 1 m i utsidan på sjalen på vartannat varv
tills arbetets slut, samtidigt sätts de mittersta 8
m på en avmaskningsnål för halsen och var sida
stickas färdigt för sig.

LÄS HELA
MÖNSTRET
INNAN DU
BÖRJAR
STICKA

Sticka första och sista m rät alla v =
kantm. Om inget annat anges.
Öka 1 m = Sticka 1 m i föregående varvs
maskbåge.
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Garn: Alma
Garnåtgång: 4 nystan
Storlek: One size
Stickor: Pony nr 12
Rundstickor: Pony 10 mm (40 cm)
Design & beskrivning: Magnus Lager
Masktäthet: 9 m slätstickning på st 12 = 10 cm. Kontrollera masktätheten noga.
Stickar du för fast, byt till grövre sticka. Stickar du för löst, byt till en finare sticka.
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Stor sjalkrage

Lägg på stickor 12 upp 4 m och sticka slät
stickning fram och tillbaka (1:a v avigt) innanför
1 kantmaska i var sida.
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