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Stor trekantig schal i 
rätstickning 
1 härva är c:a 100 gram 
Använd stickor nr. 12, 11, 10, 9, 7, 6 eller 5. 
Välj stickstorlek efter hur gles du vill ha sjalen.  
 
Garn, vi rekommenderar stickor enligt följande:  
Färgkrafts SoftBlend G1, stickor nr 5-9  
Färgkrafts Softblend FX1, stickor nr 5-9 
Färgkrafts PälsBlend P1, stickor nr 7-12 
Färgkrafts Vit PälsBlend VP1, stickor nr 7-12 
Färgkrafts Sinus, stickor nr 7-12 
 
 
Lägg upp 5 maskor på stickor vald sticka med korsuppläggning. Använd raka korta trästickor 
eller rundstickor och sticka fram och tillbaka.  
Sticka ett varv i rätstickning. På nästa varv, öka 1 m på var sida om mittmaskan, sätt en tråd i 
avvikande färg runt nacken på mittmaskan. Öka alltid en maska i början på varje varv 
innanför de två yttersta maskorna. Sticka ett varv. På nästa varv ökas igen 1 m på var sida om 
mittmaskan. Sticka ett varv. I fortsättningen ökas hela tiden på samma sätt, i början på varje 
varv innanför de två yttersta maskorna samt 2 m på vartannat varv enligt följande: 1 m på var 
sida om mittmaskan. Sticka upp nästan hela härvan eller till önskad storlek. Maska av med 
dubbelt garn. 
 
Tips: för att avmaskningsvarvet inte skall bli för hårt (kort) så schalen blir oval och ej får den 
fina snibben. maska av första maskan, plocka upp en maska från maskbågen mellan maskorna 
och maska av, maska av nästa stickade maska, plocka upp en maska osv. Nu blir det dubbelt 
så många avmaskade maskor och du behöver ej avmaska lika löst, samt virkning av en 
förstärkt kant kan uteslutas. 
Om du avmaskar mycket löst på vanligt sätt enbart de stickade maskorna, så rekommenderar 
jag ett virkat varv med fasta maskor i dubbelt garn, för att förstärka kanten. 
 
 
Mycket nöje med stickningen och lycka önskar vi på Färgkraft 
 
 
 

 

 


