
PONCHO
STORLEK  M (L) XL

GARN:  LEONORE 100 g 
 från Falkgarn AB

STORLEK:            M (L) XL
GARNÅTGÅNG:  6 (7) 8 nystan
LÄNGD:       ca 85 (90) 95 cm      
RUNDSTICKA:  nr 4,5 (40 & 80 cm)
   

 

 

Best. nr 23130-143



 

STICKBESKRIVNING: Lägg upp 360 (400) 440 m på rundsticka nr 4,5 och sticka 80 (90) 100 rm, sätt 
en markering 4 am, 12 rm 4 am, sätt en markering, 160 (180) 200 rm, sätt en markering, 4 am, 12 
rm, 4 am, sätt en markering 80 (90) 100 rm. Sticka runt i slätstickning och sticka samtidigt fläta över 
de 20 m mitt fram och mitt bak - maskorna mellan markeringstrådarna. Sticka slätstickning till 
första markeringstråden (4 am, sätt 6 m på en hjälpsticka framför arbetet, sticka 6 rm, sticka m 
från hjälpstickan räta, 4 am) sticka slätstickning fram till nästa markeringstråd upprepa ( ) sticka 
slätstickning varvet ut. De 12 mittersta m fram och bak flätas på vart 12:e v. De 4 m på varje sida 
av de 12 m stickas aviga. På de övriga 11 v stickas 20 m mellan markeringarna räta över räta och 
aviga över aviga. SAMTIDIGT tar man in på båda sidorna av de 20 m mellan markeringarna: 
Sticka slätstickning fram till 2 m före markeringen ((2 rm tillsammans, 4 am, 12 m / slätstickning / 
fläta, 4 am, lyft 1 m som rät, 1 rm, drag den lyfta m över)). Sticka slätstickning fram till 2 m före 
nästa markering upprepa (( )) sticka slätstickning v ut. Upprepa intagningsvarv totalt 33 (37) 40 
ggr på vart 3:e v och därefter 33 (35) 42 ggr på vartannat v = 96 (112) 128 m. Byt till den kortare 
rundstickan nr 4,5 och sticka 10 (11) 12 cm halskant. Låt flätan mitt fram och mitt bak fortsätta hela 
vägen. Maskorna mellan flätorna stickas i resår 1 am (2 rm, 2 am) upprepa och sluta med 2 rm, 1 
am. Maska av löst i resår.

FRANSAR: Varje frans består av 6st 30 cm långa trådar. Vik dem på mitten och träd dem igenom 
uppläggningsvarvet. Placera en frans mitt i varje fläta bak och fram och fördela de övriga jämnt 
längs kanten med ca 6 cm mellanrum ca 46 (48) 50st.
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