
 
Översätt av Stickaboo (www.stickaboo.se). 

Mönster av Sandhya S.  Sida1 

 

Varken översättning eller originalmönstret får kopieras eller distribueras utan ett skriftlig 

godkännande av de ovannämnda.   

 

Ujaala 

Denna rektangulära sjal har ett spetsmönster på 24 varv som stickas över 27 maskor, plus 1. 

Spetsen stickas endast på rätsidovarv. Alla avigsidovarv avigstickas.  I sjalen som visas nedan och 

i stickbeskrivningen som följer upprepas de 27 mönstermaskorna (diagram finns) fem gånger 

horisontellt för en cirkabredd på 69 cm. Om du önskar en smalare stola kan du lägga upp färre 

maskor och göra enbart tre upprepningar. 

 

Slutmått: 

 Längd: 165 cm 

 Bredd: 69 cm 

http://www.stickaboo.se/
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Varken översättning eller originalmönstret får kopieras eller distribueras utan ett skriftlig 

godkännande av de ovannämnda.   

 

 

Garn: 

Cirka 320-350 g eller 1 200-1 260 m sockgarn, helst i ull. 

(Jag använde ca 1 215 m LB 1878 från Lion Brand i färgen Claret Jag tror att produktionen av 

garnet i fråga numera har upphört.) 
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Varken översättning eller originalmönstret får kopieras eller distribueras utan ett skriftlig 

godkännande av de ovannämnda.   

 

Stickfasthet (efter uppspänning): 

Mätt över 10 cm: 21 maskor och 30 varv 

 

Stickor: 

 En 80 cm lång  3,75 mm rundsticka (eller den storlek som krävs för att uppnå rätt 

stickfasthet eller den struktur du önskar). 

 Frivilligt: En 80 cm lång 5 mm rundsticka för lägga upp och maska av lösare. 

 

Redskap: 

 6 stickmarkörer (eller färre beroende på preferens) 

 Tapisserinål för att väva in ändarna 

 Nålar till uppspänning 

  

Stickbeskrivning: 

Lägg upp 144 maskor löst (om nödvändigt, använd större stickor för upplägget). 

Sticka 7 varv. 

Nästa varv (as), sticka 4 maskor, avigsticka fram till de sista 4 maskorna, sticka de sista 4 

maskorna. 

Härifrån: 4 kantmaskor på varje sida om sjalen (8 maskor totalt) som kommer att forma en 

rätstickad bord (rätsticka på båda båda sidor) och spetsmönstret kommer att stickas över de 136 

mittmaskorna. 
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godkännande av de ovannämnda.   

 

 

Sticka med diagrammet: 

Du kan nu börja att sticka spetsmönstret enligt diagrammet (som finns i slutet av mönstret). 

 Varv 1 (rs) - Sticka 4 maskor, * sätt ut en markör, sticka 27 maskor från varv 1 på 

diagrammet *, upprepa från * till * fyra gånger (totalt 5), sticka 1 maska, sätt ut en markör, 

sticka de sista 4 maskorna (totalt 6 markörer utsatta) 

(OBS! Du stickar en extra maska efter den sista repetitionen innan de sista fyra 

rätstickningsmaskorna.) 

 Varv 2 och alla avigvarv - sticka 4 maskor, avigsticka fram till de 4 sista maskorna (som 

på alla avigsidevarv i diagrammet) 

 Varv 3 (rs) - sticka 4 maskor, * flytta över markören, sticka nästa rätsidevarv enligt 

diagrammet *, upprepa från * till * fyra gånger till, sticka 1 maska, flytta över markören, 

sticka de sista 4 maskorna 

 Varv 4 (as) - Samma som varv 2 

 

Upprepa dessa sista två varv tills du har arbetat dig genom hela diagrammet (med avslut på varv 

24 i diagrammet) 

 

Som ovan, upprepa varv 1-24 i diagrammet 19 gånger till (totalt 20). 

Avslutning: 

Sticka 4 varv 

Maska av med rätstickning (om nödvändigt, använde större stickor för att maska av lösare) på 

avigsidan. 

Spänn upp arbetet till önskade mått. 

Väv in ändarna. 
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Teckenförklaring: 

 Rätsticka på rätsidan, avigsticka på avigsidan - ٱ

/ - Rätsticka ihop 2 maskor (2 r tills) 

\ - Lyft 2 maskor, rätsticka ihop dem genom främre maskbågen 

o - Omslag (omsl) 

 

 

(-- Alla udda varv är rätsidovarv, alla jämna varv är avigsidovarv.  

-- Diagrammet läses från höger till vänster på rätsidan. Alla avigsidovarv avigstickas. 

 

-- Det finns 24 varv i diagrammet, som går nerifrån och upp.) 
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