Art. nr 23204-104

PONCHO
I FAVORIT
STORLEK X-S

(M-L) XL-XXL

GARN: FAVORIT från Falkgarn, 100 % Akryl, 1 n = 100 g, 210 m
GARNÅTGÅNG:
			
STORLEK:		
PLAGGETS MÅTT:
Sida till sida:
Längd utan frans:
STICKOR: 		
RUNDSTICKA:
MASKTÄTHET:
			
			

4 (4) 5 n fg 035 (vinröd)
1 (1) 1 n fg 103 (ceris)
X-S (M-L) XL-XXL
ca 70 (75) 83 cm
56 (58) 60 cm
5 mm
5 mm 40 cm
17 m och 26 v slätstickning på st 5 = 10 x 10 cm. OBS! Kontrollera
masktätheten noga! Stickar du för fast, byt till grövre stickor, stickar du
för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten, får plagget fel
storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

Den yttersta m i var sida = kantm, stickas rät alla v
Öka 1 m = lyft tråden mellan 2 m, vrid maskan och sticka den rät.
MOSSTICKNING:
Varv 1: X 1 rm, 1 am X upprepa X X
Varv 2: rm på am, am på rm
Upprepa Varv 2
Tips! Läs igenom hela texten innan du påbörjar ditt arbete.

Poncho
BAKSTYCKE: Lägg med st 5 och cerise upp 119 (127) 141 m och sticka mosstickning
innanför 1 kantm i var sida i ca 9-10 cm (1:a v = avigsidan). Byt till vinröd och sticka
slätstickning med avigsidan utåt. När arb mäter 54 (56) 58 cm avm de mittersta 25 (27)
29 m för nacken och var sida stickas för sig. Avm ytterl 2 m. Samtidigt med första avm för
nacken avm för axeln vartannat v 23-22 (24-24) 27-27 m.
FRAMSTYCKE: Stickas lika bakstycket. När arb mäter 47 (49) 51 cm avm de mittersta 13 (15)
17 m för halsen och sticka var sida för sig. Avm ytterl 2-2-2-1-1 m vartannat v. Maska av för
axeln som på bakstycket.
MONTERING: Spänn ut delarna efter angivna mått, täck med fuktig duk och låt torka. Sy
ihop axelsömmarna. Polo: Plocka från rätsidan med rundsticka 5 upp 88 (92) 96 m runt
halsen och sticka resår 2 rm, 2 am. Vid 7 cm ökas 1 am i varje avigribba. Sticka 2 rm, 3 am
och maska av i resår när hela polon mäter ca 20 cm. Mät ut ärmhålsdjup till ca 24 (25) 26
cm. Sy ihop sidsömmen rakt nedanför ärmhålet i ca 5 cm. Lämna resten öppet. Använd
kantm till sömsmån. Ärmhålskanter: Plocka med rundstickan från rätsidan upp m runt
ärmhålet jämt fördelat och sticka 1 v rm. Maska av rät. Sprundkanter, vänster sida: Börja
nedtill på framstycket och plocka från rätsidan med st 5 innanför kantm upp m utmed
sprundkanten jämt fördelat, fortsätt utmed sprundkanten på bakstycket. Sticka 1 v rät.
Maska av rät. Höger sida: Stickas lika vänster men åt motsatt håll. Klipp fransar ca 20 cm
långa, tag 3 trådar till varje frans. Knyt i dem nedtill med ca 3 cm mellanrum.
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