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Spetssjalen Lataa 

(Version 1 – 19 mars 2014) 

 

Denna enkla spetssjal stickas med lite mindre än 100 g, eller ungefär 365 m sockgarn. Jag har döpt den till 

"Lataa", vilket betyder "vinranka" på hindi, eftersom det är vad mönstret påminner mig om! Mönstret stickas i 

en upprepning av 13 maskor och 10 varv. Du lägger upp totalt 45 maskor, vilket inkluderar 6 kantmaskor (3 på 

varje sida) som rätstickas varje varv, och 39 maskor (13×3) i mitten som  stickas i spetsmönstret. 

Mönstret innehåller både ett diagram (på sida 3) och en stickbeskrivning. 

Mönstret har inte redigerats eller testats professionellt. Om du har några frågor, vänligen skicka mig ett 

personligt meddelande på Ravelry eller lämna en kommentar på min blogg.  

God stickning! 

 

Garn - 100 g eller ca 365 m sockgarn som kan spännas upp (helst med ull som huvudsakliga fiber). Jag 

använde lite mindre än ett nystan Cascade Heritage (Solids). 

 

Stickor - 4 mm för stickning, 5 mm för att lägga upp lösare (frivilligt) 

 

Redskap: 

 2-3 stickmarkörer (frivilligt) 
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 Nålar till uppspänning 

 Tapisserinål för att väva in ändarna  
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Stickfasthet - 19,5 maskor och 18 varv / 10 cm mätt över mönstermaskorna 

Slutmått - 22 cm bred och 152 cm lång 

Förkortningar: 

 rs - rätsida 

 as - avigsida 

 omsl - omslag 

 2 r tills - rätsticka ihop två maskor 

 (lyft, lyft, r tills) - lyft 2 maskor, rätsticka ihop dem genom främre maskbågen 

 chpt - lyft två maskor tillsammans som om för att sticka ihop dem, rätsticka 1 maska, dra över 

de två lyfta maskorna över den nya maskan (minskning 2 maskor) 

Lataa-mönstret (stickas i en upprepning av 13 maskor) 

 Varv 1 (rs) - * [1 r, omsl, (lyft, lyft, r tills), 1 r, 2 r tills, omsl] två gånger, 1 r *, upprepa från * till * 

 Varv 2 (as) och alla avigsidovarv - Avigsticka alla maskor 

 Varv 3 - * 1 r, [2 r tills, omsl] två gånger, 3 r, [omsl (lyft, lyft, r tills)] två gånger, 1 r *, upprepa från * till * 

 Varv 5 - * [2 r tills, omsl] två gånger, 5 r, [omsl (lyft, lyft, r tills)] två gånger *, upprepa från * till * 

 Varv 7 - * 2 r, [omsl (lyft, lyft, r tills)] två gånger, 1 r, [2 r tills, omsl] två gånger, 2 r *, upprepa från * till * 

 Varv 9 - * 2 r, omsl, (lyft, lyft, r tills), 1 r, omsl, chpt, omsl, 1 r, 2 r tills, omsl, 2 r *, upprepa från * till *  

 Varv 10 - Avigsticka alla maskor 

 

Upprepa varv 1 till 10 för mönstret. 

Stickbeskrivning: 

(Se diagram på sida 3 av mönstret)  

 Lägg på 45 maskor löst med den större stickan. 

 Byt till de mindre stickorna och sticka 7 varv. 

 På varv 8 (as), rätsticka 3 maskor, avigsticka 39 maskor, rätsticka de sista 3 maskorna. 

Sjalstommen: 

Nästa varv (rs) - Rätsticka 3 maskor, sticka varv 1 i diagrammet 3 gånger, rätsticka de sista 3 maskorna 
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(Om du vill kan du använda stickmarkörer för att lättare skilja på de tre olika repetitionerna i mönstret.) 

 

Från och med nu rätstickar du alltid de tre första maskorna, sedan stickar du enligt mönstret de 

följande 39 maskorna (13×3) och rätstickar de sista 3 maskorna. 

 

Fortsätt att sticka varv 2 till 10 i diagrammet (med 3 repetitioner varje varv) samtidigt som du rätstickar borden. 

  Upprepa varv 1-10 av mönstret 41 gånger till, eller tills det att du uppnår önskad längd. Avsluta med varv 10 

av mönstret (på avigsidan). 

 

Avslutning: 

 Sticka 7 varv. Maska av alla maskor löst, i rätstickning. 

 Väv in ändarna. Spänn upp arbetet till önskade mått. 
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Lataa-diagram 

 

Teckenförklaring: 

 Rätsticka på rs, avigsticka på as - ٱ

o - omsl (omslag) 

/ - 2 r tills (sticka ihop två maskor i rätstickning) 

\ - lyft, lyft, r tills (lyft 2 maskor, rätsticka ihop dem genom främre maskbågen) 

| - chpt  (lyft två maskor tillsammans som om för att sticka ihop dem, rätsticka 1 maska, dra över de två lyfta 

maskorna över den nya maskan) 

 

Upprepa 3 gånger. 

 

- Alla ojämna varv är rätsidevarv 

- Alla jämna varv är avigsidevarv och avigstickas 
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