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2583 / Vera 
 
GARN: SILKE KID MOHAIR (72% mohair, 28% siden). 
STORLEKAR: M/L och XL/2XL. 
MODELLENS BYSTVIDD:  ca 105(120) cm. 
FULL LÄNGD: ca 50(55)cm. 
GARNÅTGÅNG: 8 (9) nystan färg 1003 eller 5806 och 5106, 
STICKOR: Nr 6. 
VIRKNÅL: Nr 5.5 

STICKFASTHET: 18 maskor och 20 varv i slätstickning = 10 x 10 cm. 

 
Veras sjal är stickad/virkad med 2 trådar. Du kan även välja att sticka/virka med två färger som matchar varandra. 
Det finns ingen montering utöver att man ska fästa trådarna. 

 
DEN STICKADE BITEN 

Lägg upp på stickor nr 6: 130(144)  
Sticka 3 varv rätt och fortsätt i slät stickning tills hela biten mäter 49(54) cm. 
Sticka 3 varv rätt och maska av löst. 

 
De långa kanterna är kanten mot halsen och kanten mot midjan. De minsta kanterna är ärmkanterna. 

 
VIRKADE KANTER 

Virka fm runt de långa kanterna så att de hänger ihop i en stor "cirkel". 

 
Börja med 4 lm (3 lm är första stolpen, i början av den virkade kanten) 1 st ner den första stickade maskan, *3 lm, 1st 
1 lm 1 st i 3:e maskan; alltså hoppa över 2 maskor*.  

 
Fortsätt från *till* hela vägen runt de två långsidorna. 
På nästa varv virkar *1 st 1 lm 1 st ner ca 3 l m från sista varvet*. Fortsätt från *till* varv ut. 

 
Fortsätt på detta sätt tills totalt 8 varv är virkade. 

 
Avsluta med volangkant: Virka *4 st 2 lm 4 st * runt varje luftmaskbåge, som består av 3 lm.  

 
Avsluta varvet med en smygmaska i den första st på varvet. 

 
ÄRMAR 

Kanten är virkad enligt beskrivningen vid de långa kanterna, med den första omgången virkad ner i maskan i vart 4 
stickade varv (totalt 25/27 grupper med st lm st). 

 
Virka totalt 10 varv och avsluta med volangkant och smygmaska som på långsidorna. 

 
MONTERING 

Fäst alla trådar, fukta sjalen och lägg den att torka 
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