
Sjalen Linus

Storlek: ca 150 cm bred + 27
cm i mitten (mätt liggande)

Material: 1hg  Arwetta classic,
80 % merinould og 20 % nylon

Garnåtgång 210 m Vikt per
nystan 50 g. Stickor 3,5 mm

Stickfasthet: 19 m + 50 v = 10
cm rätstickning

                

                                      

           

När jag var på tjänsteresa till Göteborg gick jag in i butiken Strikk för första gången. Normalt 
brukar jag besöka Deisy Design på Avenyn. På Strikk hittade jag en vacker härva Arwetta som 
jag köpte. Den har legat till sig ganska länge. Men så såg jag en fin sjal på Pinterst som jag 
ville testa. Jag gillar långa, smala sjalar som man kan vira om halsen. Till slut hittade jag 
mönstret gratis på Ravelry, på tyska och engelska, Anette Cordes. Det är ett superenkelt mönster,
två varv som upprepas hela tiden. Sjalen blev liggande ganska länge, men för några dagar 
sedan bestämde jag mig för att jag måste göra klar den, och nu är den faktiskt klar. Designen 
är lite osymmetrisk, ena snibben är längre än den andra. Och den är lite bredare än vad jag 
gillar. Men jag älskar garnet och tycker att den blev vacker. Kanske det kan bli en julklapp till 
någon.

Här kommer mönstret:

Lägg upp 5 maskor. Varv 1: sticka räta maskor och öka 1 maska genom att sticka i främre och 
bakre maskbågen på sista maskan. Varv 2: 2 räta, omslag, räta maskor, sticka ihop de två sista 
maskorna i bakre maskbågen. Upprepa varv 1 och 2 och maska av när du är nöjd med 
längden. Min sjal blev 1,5 m lång och 22 cm bred. Mönstret säger 1 hekto garn, och det var 
precis vad som gick åt. Jag stickade på stickor 3,5. När jag höll på med de sista varven kom 
jag på att man kan göra hål även vid avmaskningen. Därför stickade ihop två och sedan 
omslag hela varvet före avmaskningen. Så min Linus har hål längs två sidor istället för en sida 
som på mönstret. Det tycker jag var en förbättring 
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