
Mönster 3823          Yak i Yak 

 

2 rtills = 2 räta tillsammans 
2 vr-rtills = 2 vridet rätt tillsammans 

2 atills = 2 aviga tillsammans 
 

Lägg upp 152 maskor med fg 1 
V1: aviga (avigsidan) 

V2: *(2 rtills) 2 ggr, (omslag) 2 ggr, (2 vr-rtills) 2 ggr* upprepa från *till* varvet ut 
V3: *2 atills, (1a, 1 rät) 3 ggr i det dubbla omslaget, 2 atills* upprepa *till* varvet ut 

V4: 1 rät, * 6 räta (de nya maskorna över omslaget) 2 rtills, men låt maskorna sitta 
kvar på vänster sticka, stick in höger sticka och sticka den första maskan igen och 

släpp dem båda av stickan * upprepa från *till*, avsluta med 1 rät 
V5: aviga 
V6: 4 räta, *(2 rtills) 2 ggr, (omslag) 2 ggr, (2 vr-rtills) 2 ggr* upprepa från *till* 

varvet ut, avsluta med 4 räta 
V7: 4 aviga, *2 atills, (1 a, 1 rät) 3 ggr i det dubbla omslaget, 2 atills* upprepa från 

*till*, avsluta med 4 aviga 
V8: 3 räta, *2 rtills, men låt maskorna sitta kvar på vänster sticka, stick in höger 

sticka och sticka den första maskan igen och släpp dem bådaav stickan, 6 räta* 
upprepa från *till*, men avsluta den sista upprepningen med 3 räta 

V9: aviga 
Upprepa V2 till V9 totalt 3 ggr och V2 till V8 1 gång 

På nästa avigvarv stickas *2 a, 2 atills* upprepa varvet ut 
 

**Byt till fg 2 
V1: 2 räta, 2 rtills, räta varvet ut 

Nästa gång och hädanefter på det enfärgade stycket stickas *räta till omslag, sticka 
omslag och nästa maska räta tillsammans* upprepa varvet ut, avsluta med 5 räta 

V2: räta 
V3: 2 räta, 2 rtills, sticka tills det är 2 m kvar, 1 ökn, 2 räta 

V4: räta 
V5: 2 räta, 2 rtills, sticka till det är 2 m kvar, 1 ökn, 2 räta 
V6: räta 

Upprepa V1 till V6 totalt 5 ggr (det är bara första gången omslag och nästa maska 
stickas tillsammans) = 30 varv 

 

Storlek: 48 x 180 cm 
 

Garn: Tibet (24% Yak, 55% Merino, 21% Polyamid) från Cewec 
 

Garnåtgång:  

 

Fg 1: 2 n fg 23 ljusgrön 

Fg 2: 4 n fg 8 mörkgrön 
 

Stickor: 
 

Rundsticka nr. 3,5 

Stickfasthet 24 m = 10 cm 
Stämmer inte stickfastheten, byt till tunnare eller grövre 

stickor 



 

Ränder: 
V1 och V2: fg 1 sticka tills det är 6 maskor kvar, vänd, omslag och sticka räta tillbaka  

V3 och V4: fg 2 sticka tills det är 6 maskor från förra vändningen, (kom ihåg, omslag 
räknas inte som en maska) vänd, omslag och sticka räta tillbaka  

V5 och V6: fg 1 sticka tills det är 6 maskor från förra vändningen, vänd, omslag och 
sticka räta tillbaka  

Upprepa V3 till V6 så länge det kan låta sig göra, är det under 15 maskor på varvet 
som motsvarar V6 är det inte maskor nog till fler ränder.** 
Upprepa från ** till** tills det är 39 maskor kvar. Det blir färre och färre ränder i fg 1, 

till sist är det bara 3 kvar. 
 

Det fortsätter på följande sätt med fg 2 
V1: 2 räta, 2 rtills, *sticka till omslag, sticka omslag och nästa maska räta 

tillsammans* upprepa varvet ut, avsluta med 5 räta (det är bara första gången 
omslag och nästa maska stickas tillsammans) 

V2: räta 
V3: 2 räta, 2 rtills, räta varvet ut 

V4: räta 
V5: 2 räta, 2 rtills, sticka till det är 2 m kvar, 1 ökn, 2 räta 

V6: räta 
Upprepa V1 till V6 tills det är 7 maskor kvar, det är bara första gången omslaget och 

nästa maska stickas tillsammans. 
 

 
V1: 2 räta, 2 rtills, 3 räta 

V2: räta 
V3: 2 räta, 2 rtills, 2 räta 
V4: räta 

V5: 2 räta, 2 rtills, 1 räta 
V6: räta 

V7: 2 rtills, 2 rtills 
V8: räta 

V9: 1 räta, 2 rtills 
V10: räta 

V11: 2 rtills 
V12: räta, drag tråden igenom m 

 
Fäst trådarna, fukta sjalen och spänn upp den 

 
 

Design och mönster: Pia Stär 


