


Version 1

Evil Queen Shawl

Denna fluffiga mohairsjal med bimönster har fått sitt namn efter Snövits elaka styvmor, vars krökta huva är det bästa

exemplet designer Lisa R. Myers kan hitta för sjalens slutliga form. Sjalens mönster består nästan av mer luft än garn, och

får ut det mesta möjliga av Cabritos fluffiga känsla. Mohairen fyller ut det luftiga utrymmet som bildas av de tappade

trippelomslagen. Sjalen är fantastiskt lätt men värmer ändå fint.  Det är inte helt lätt att sticka denna sjal - det är omslag och

hoptagningar på varje varv, och den fluffiga mohairen gör det svårt att urskilja maskorna - men det är endast 6 varv som

upprepas, och ditt arbete kommer vara klart värt det när du har den färdiga sjalen på dina axlar. 

GARNKVALITÉ Cabrito (80 % kid mohair, 20 % polyamid. Nystan ca 25 g = 210 m)

MASKTÄTHET 1 rapport bimönster = 7½ x 2½ cm efter blockning. 

GARNALTERNATIV Garngrupp 1 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

LÄNGD PÅ MITTEN Ca 52-53 cm

BREDD, KANTEN UPPTILL Ca 165 cm

GARNÅTGÅNG Ca 50 g (fg 14918, Autumn)

RUNDSTICKA 3.75 mm, 80-150 cm

TILLBEHÖR 2 ringmarkörer, ullnål

FÖRKLARINGAR

ökafb: 1 rm i främre + 1 rm i bakre maskbågen av samma m (ökar 1 m). 

ökafbf: 1 rm i främre + 1 rm i bakre + 1 rm i främre maskbågen av samma m (ökar 2 m).

plm: placera markör (sätts på stickan mellan maskorna på angivet ställe). 

flm: flytta markör (från vänster till höger sticka, mellan samma m). 

2 vr rm tills bmb: Lyft 2 rm, en i taget, sätt tillbaka m vridna på vänster sticka, sticka ihop dem som 2 rm tills i bakre maskbågarna. 

2 vr am tills bmb: Lyft 2 rm, en i taget, sätt tillbaka m vridna på vänster sticka, sticka ihop dem avigt i bakre maskbågarna. 

3 omslag: Gör 3 omslag efter varann (eftersom omslagen släpps påföljande varv så ökas inte maskantalet).

Detta mönster har några kluriga delar: 

- Det är hoptagningar och omslag på både rätsidan och avigsidan. 

- Maskantalet förändras från varv till varv. Försök därför att endast räkna m efter varv 6 i mönstret, då det inte är några omslag och

mönstret har återgått till 12x+1. 

- Med mohairgarn kan det vara svårt att se var den verkliga maskan är. Använd gärna en sticka i avvikande färg från garnet så

maskorna syns bättre. 

- Sjalen har en lite ovanlig form. Den yttre kanten (avmaskningen) är mjukt böjd som en halvmåne, medan innerkanten har en

markerad mitt som en måsvinge.

MÖNSTER

Bimönster - "Honeybee Stitch" (upprepning av 12 m + 1 m): 

Varv 1 (RS): Sticka 1 am; *5 rm, 3 omslag, 2 vr rm tills bmb, 4 rm, 1 am*, upprepa *-* v ut. 

Varv 2 (AS): Sticka 1 rm; *3 am, 2 vr am tills bmb, släpp de 3 omslagen från föregående varv, 3 omslag, 2 am tills, 3 am, 1 rm*,

upprepa *-* v ut.

Varv 3 (RS): Sticka 1 am; *2 rm, 2 rm tills, släpp de 3 omslagen från föregående varv, 3 omslag, 2 vr rm tills bmb, 2 rm, 1 am*,

upprepa *-* v ut. 

Varv 4 (AS): Sticka 1 rm; *1 am, 2 vr am tills bmb, släpp de 3 omslagen från föregående varv, 3 omslag, 2 am tills, 1 am, 1 rm*,

upprepa *-* v ut.

Varv 5 (RS): Sticka 1 am; *2 rm tills, släpp de 3 omslagen från föregående varv, 3 omslag, 2 vr rm tills bmb, 1 am*, upprepa *-* v ut.

Varv 6 (AS): Sticka 1 rm; *1 am, släpp de 3 omslagen från föregående varv, lägg upp 4 nya m, sticka ihop de 5 trådarna från de

släppta omslagen som 1 am tills, lägg upp 4 nya m, sticka 1 am, 1 rm*, upprepa *-* v ut.

Upprepa varv 1-6.

SJAL

Lägg upp 1 m. 
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Varv 1 (AS): Ökafbf = 3 m.

Varv 2 (RS): Ökafb, 1 omslag, 1 rm, 1 omslag, ökafb = 7 m.

Varv 3 (AS): Sticka 2 rm, 1 omslag, 3 am, 1 omslag, 2 rm = 9 m.

Varv 4 (RS): Sticka 2 rm, 1 omslag, rm till 2 m återstår, 1 omslag, 2 rm = 11 m.

Varv 5 (AS): Sticka 2 rm, 1 omslag, am till 2 m återstår, 1 omslag, 2 rm = 13 m.

Upprepa varv 4 och 5 ytterligare 1 gång = 17 m.

Börja sticka bimönstret: 

Varv 1 (RS): 2 rm, omslag, plm, sticka varv 1 av bimönstret till 2 m återstår, plm, omslag, 2 rm. 

Varv 2 (AS): 2 rm, 1 omslag, 1 am, flm, sticka varv 2 av bimönstret fram till nästa markör, flm, 1 am, 1 omslag, 2 rm. 

Varv 3 (RS): 2 rm, 1 omslag, 2 rm, flm, sticka varv 3 av bimönstret fram till nästa markör, flm, 2 rm, 1 omslag, 2 rm. 

Varv 4 (AS): 2 rm, 1 omslag, 3 am, flm, sticka varv 4 av bimönstret fram till nästa markör, flm, 3 am, 1 omslag, 2 rm. 

Varv 5 (RS): 2 rm, 1 omslag, 4 rm, flm, sticka varv 5 av bimönstret fram till nästa markör, flm, 4 rm, 1 omslag, 2 rm. 

Varv 6 (AS): 2 rm, 1 omslag, 5 am, ta bort markören, sticka varv 6 av bimönstret fram till nästa markör, ta bort markören, 5 am, 1

omslag, 2 rm. 

Efter varv 6 har 12 m ökat totalt, vilket är vad som behövs för att lägga till ytterligare en rapport av bimönstret. Återgå till varv 1 och

placera markörerna enligt anvisningarna. Nästa omgång "vingar" hamnar diagonalt mot det föregående och detta återkommer

växelvis i mönstret. 

Upprepa varv 1-6 ytterligare 20 ggr - den sista omgången ska ha 21 bin, och du ska ha 269 m efter varv 6. 

Sticka 2 v rätstickning. 

Maska av löst i rätstickning.

AVSLUTNING

Fäst trådar. Blocka enligt angivna mått.
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Tips & Råd

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i

samma garngrupp).

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med

tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från

parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan

färgerna.

Förkortningar

Stickning

am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre

maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta

markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning,

kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande,

rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans,

uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning 

Virkning

arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe,

enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar,

ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge,

m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan,

st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning,

3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
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