
Avslutning: 
 
6 maskor på stickan: 
Varv: 
26 1/1 flv, ma 1, 1abm, ma 1, lyft över 1 maska på flätsticka, flytta över 
 maskan på höger sticka till vänster sticka, sätt tillbaka maskan på 
 flästickan och sticka dessa 2 rtmb, omsl, 2rm 
27 4 am, ma samtliga maskor samma varv 
 
7 maskor på stickan: 
Varv: 
26 Minska en båge, omsl, 2r 
27 5 am, ma samtliga maskor samma varv 
 

Fäst trådarna och våtspänn/blocka sjalen 

Mönstret tillhör Västarvets Hemslöjdskonsulenter, du får använda det för eget bruk .  

Tagga gärna dina bilder på sjalen  med #sjalenplogfåror på Instagram 

Mönstret hittar du också på www.vastarvet.se/sjalenplogfaror 

Plogfåror 
Sjal i Gotlandsull 

 

 



Förkortningar 

rm =  rät maska 

am =  avig maska 

rbm = rät maska i bakre maskbågen 

abm = avig maska i bakre maskbågen 

2rtbm = 2 räta tillsammans i bakre maskbågen 

omsl =  omslag 

1/1flv =  fläta över 2 maskor, Sticka den andra  maskan på vänster 

sticka från baksidan i den bakre maskbågen och sedan den 

första maskan på vänster sticka rät. Därefter lyfts båda 

maskorna av från den vänstra stickan. 

ma 1 = maska av 1 genom att föra den första stickade maskan på 

höger sticka över den andra. 

Minska 1 1/1flv, ma1, abm, ma1, sätt nästa maska på flätsticka, flytta 

Båge= maskan på höger sticka till vänster sticka, sticka den och 

nästa maska tillsammans (2rtbm), sticka  sedan maskan på 

flätstickan rät. Du har nu 2 maskor på  höger sticka. 

 

*      *= Repetera  maskorna mellan stjärnorna 

Sticka en varm och mjuk sjal i Gotlandsull som passar perfekt för 

kalla dagar.  

Sjalen är stickad i 2-trådigt  gotlandsull (ca 170m/100g) på stickor 6 

mm. Garnåtgång ca 200g men använd det garn du har hemma. Sja-

len blir ganska tjock, prova dig fram till rätt stickstorlek genom att 

sticka en provlapp , sticka då mönstret rakt igenom (27 varv) 

Lägg upp 3 maskor på valfritt sätt. Sticka sedan: 
 
Varv: 
1 3am 
2 1rm, omsl, 2rm 
3 2rm, 2am 
4 1/1 flv, omsl, 2rm 
5 2rm, 3am 
6 1/1 flv, 1abm, omsl, 2rm 
7 2rm, 1am, 1rbm, 2am 
8 1/1 flv, 1abm, 1rm, omsl, 2rm 
9 2rm, 2am, 1rbm, 2am 
10 1/1 flv, 1abm, 1/1 flv, omsl, 2rm 
11 2rm, 3am, 1rbm, 2am 
12 1/1 flv, 1abm, 1/1 flv, 1abm, omsl 2rm 
13 2rm, 1 am, 1rbm, 2am, 1rbm, 2am 
14 *1/1 flv, 1abm* tills 3 maskor kvarstår, 1rm, omsl, 2rm 
15 2rm, 2am, *1rbm, 2am* till varvets slut 
16 *1/1 flv, 1abm* tills 4 maskor kvarstår, 1/1 flv, omsl, 2rm 
17 2rm, 3am, *1rbm, 2am* till varvets slut 
18 *1/1 flv, 1abm* tills 2 maskor kvarstår, omsl, 2rm 
19 2rm, 1am, *1rbm, 2am* till varvets slut 
 
Repetera varv 14-19 tills du har ca 40% av garnet kvar. Avsluta på varv 19  
Minska sedan antalet maskor genom minska en båge vart annat varv 
 
Varv:  
20 minska 1 båge, 1abm, *1/1 flv, 1abm* tills 3 maskor kvarstår , 1rm, 
 omsl,  2rm 
21 2rm, 2am, *1rbm, 2am* till varvets slut 
22 minska 1 båge, 1abm *1/1 flv, 1abm* tills 4 maskor kvarstår, 1/1 flv, 
 omsl, 2rm 
23 2rm, 3am, *1rbm, 2am* till varvets slut 
24 minska 1 båge, 1abm, *1/1 flv, 1abm* tills 2 maskor kvarstår, omsl, 
 2rm 
25 2rm, 1am, *1rbm, 2am* till varvets slut 
 
Repetera varv 20-25 tills du har 6 eller 7 maskor kvar (vilket av dessa  
din sjal får beror på när du vände) 


