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92087 FESTLIG GLITTRANDE KNAPPSJAL
GARNKVALITÉ Llama Silk (70% mjuk babylama, 30% mullbärsilke. Ca 50 g = 165 m)
 Glittra (60% Cupro, 40% Metallfiber. Nystan ca 20 g = 100 m)
MASKTÄTHET Ca 15 m och 18 v mönster på st 7 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV   Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
MÅTT Ca 40 x 190 cm 
GARNÅTGÅNG Fg 1: Ca 150 g (fg 12205, Llama Silk)   
 Fg 2: Ca 120 g (fg 18102, Glittra)
STICKOR 7 mm 
TILLBEHÖR 10 st knappar
DESIGN & TEXT Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

FÖRKORTNINGAR am=avig maska, arb=arbete, m=maska, omsl=omslag, tills=tillsammans, rm=rät maska, rätst=rätstickning, ökn=ökning

FÖRKLARINGAR rätst: alla v stickas med räta maskor 
 tills: 2 rm tillsammans
 ökn: lyft länken mellan 2 m, vrid och sticka rät

MÖNSTER V 1: *Sticka 1 rm, omsl, 2 rm tills*, upprepa *-* till 1 m återstår på v, 1 rm.
 V 2: Sticka 1 am, *1 am, 1 rm, 1 am*, upprepa *-* v ut.
 (sticka omsl räta, sticka m aviga)
 V 3: *Sticka 1 rm, 2 rm tills, omsl*, upprepa *-* till 1 m återstår, 1 rm.
 V 4: Sticka 1 am, *1 rm, 2 am*, upprepa *-* v ut.
 (sticka omsl räta, sticka m aviga)
                                      Upprepa dessa 4 v till önskad längd.                   

SJAL Lägg upp 56 m med dubbelt garn (en tråd fg 1 och en tråd fg 2) på st 7. Sticka 5 v rätst (1:a och sista v = avigs). Sticka 
2 rm, mönster till 2 m återstår på v, 2 rm. De 2 yttersta m stickas i rätst hela sjalen. När hela arb mäter ca 185 cm, eller 
önskad längd, stickas 4 v rätst. Maska av alla m på nästa v, ganska löst – det får inte strama.

MONTERING Spänn ut sjalen mellan fuktiga dukar, låt torka. Fäst alla trådar. 
 Sy i alla knappar med början ca 40 cm från ena kortsidan. (lägg sjalen över  axlarna, knapparna ska sitta på vänster sidas 

framkant). Knapphålen = hålen i mönstret, närmast de 2 rätst m i framkant.

 Tips! Låt bli att sy i knappar för en vanlig sjal utan knäppning.
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TIPS & RÅD  • För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
 • Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att 

du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.
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