
Håkan

Vi tyckte att det verkligen var på sin plats med en sjömans-inspirerad sjal som heter ”Håkan”.  
Inspirationen till denna kommer så klart från Göteborgs stolthet Håkan Hellström som i helgen har  
konserter i New York och om drygt en månad åter har utsålda konserter på Ullevi! Kanske vill du  
göra dig en ”Håkan” att ha på dig på konserten? Vi har valt att göra vår ”Håkan” antingen som en  
lite mindre ”krage” i tunn bomull eller som en större ”sjal” i grovt alpacka/ullgarn. Du stickar det  
som passar dig! 

KRAGE
Material: 100 g Cotton Soft Bio och 50g Reflessi
Stickor: rundsticka 3 mm
Stickfasthet: 24 maskor och 24 varv rätstickning på 10 cm 
samt 2 Markörer

SJAL:
Material: 400g Andes och 50g Reflessi och 50g Melody
Stickor: rundsticka 8 mm
Stickfasthet: 9 maskor och 20 varv rätstickning på 10 cm. 
samt 2 Markörer

Förkortningar:
m= maska, rm = rät maska, am = avig maska, omsl = omslag
Ökning: 
Sticka 1rm+1am+1rm i en och samma maska, genom att ha kvar maskan på vänster sticka tills alla tre maskor är stickade. Detta ger en ökning av 2 maskor.

För både kragen och sjalen:
Lägg upp 30 m. Sticka ett varv med rm och placera två markörer. Den första markören sätts på stickan när de första tre maskorna har stickats. Den 
andra markören sätts på stickan när det är tre maskor kvar att sticka på varvet. Därefter stickas:

Varv 1: Öka i första maskan enligt ovan (rm + am + rm).
* Räta maskor till markören, 1 omsl, flytta markören (från höger till vänster sticka), 1 rm, 1 omsl *
Upprepa *-* en gång till, rm till och med näst sista maskan, öka i sista maskan enligt ovan (rm + am + rm).

Varv 2: Alla maskor stickas räta, omslagen stickas vridet (dvs. i bakre maskbågen).

Varv 3: Som varv 1
Varv 4: Som varv 2
Varv 5: Som varv 1
Varv 6: Som varv 2
Varv 7: Öka i första m, rm till markören, 1 omslag, flytta markören, rm till markören, flytta markören, 1 omsl, rm till och med näst sista m, öka i 

sista maskan enligt ovan.
Varv 8: Som varv 2.

Upprepa varv 1-8 tills du uppnår måttet för krage respektive sjal – se nedan – då det istället stickas randigt, se respektive beskrivning: 

Fortsättning för kragen – när arbetet mäter 16 cm:  (Kom ihåg att fortsätta upprepa varv 1-8 och fortsatt endast rätstickning på alla varv!)
Sticka: vitt – Reflessi -  i 4 varv 

blått - Cotton Soft Bio - i 6 varv
vitt - Reflessi - i 4 varv
blått - Cotton Soft Bio - i 6 varv.

Maska av löst.
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Fortsättning för sjalen – när arbetet mäter 30 cm:  (Kom ihåg att fortsätta upprepa varv 1-8 och fortsatt endast rätstickning på alla varv!)
Sticka: vitt – 1 tråd vardera av Riflessi och Melody - i 2 varv

blått - Andes - i 4 varv
vitt - 1 tråd vardera av Riflessi och Melody - i 2 varv 
blått -Andes - i 4 varv

Maska av löst.

Vill man kunna stänga kragen så sätter man i 2 knappar i de vita ränderna som sedan stängd genom att man använder ökningarna på motstående sida 
som knapphål. 

Sjalen är stor och generös och kan draperas på alla möjliga håll. 
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