
= rät maska från rätsidan, avig maska från avigsidan
= avig maska från rätsidan, rät maska från avigsidan
= 2 rm tillsammans
= lyft 1 maska som om den skulle stickas rät, 1 rm, dra den lyfta maskan över
= mellan 2 maskor görs det 1 omslag
= musch: sticka så här i samma maska: 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 rm (= 5 maskor), vänd arbetet. Sticka 4 varv slätstickning 
över dessa 5 maskor. Sedan lyfts 2:a maskan på höger sticka över 1:a maskan, därefter lyfts 3:e maskan över 1:a maskan, 
sedan lyfts 4:e maskan över 1:a maskan och till slut lyfts 5:e maskan över 1:a maskan (= 1 maska kvar)
= sätt 3 maskor på flätsticka bakom arbetet, sticka 3 rm, sticka 3 rm från flätstickan 
= sätt 3 maskor på flätsticka framför arbetet, sticka 3 rm, sticka 3 rm från flätstickan

= sätt 4 maskor på flätsticka bakom arbetet, sticka 4 rm, sticka 4 rm från flätstickan

Filnavn: bm-038 

= rett fra retten, vrang fra vrangen
= vrang fra retten, rett fra vrangen
= 2 masker rett sammen
= ta 1 maske løs av pinne som om den skulle strikkes rett, 1 rett, løft den løse masken over
= mellom 2 masker lages det 1 kast
= boble: strikk slik i samme maske: 1 rett, 1 kast, 1 rett, 1 kast, 1 rett (= 5 masker), snu arbeidet. Strikk 4 pinner glattstrikk over disse 5 
maskene. Deretter løftes 2.maske på høyre pinne over 1.maske, videre løftes 3.maske over 1.maske, så løftes 4.maske over 1.maske 
og tilslutt løftes 5.maske over 1.maske (= 1 maske tilbake)
= sett 3 masker på flettepinne bak arbeidet, strikk 3 rett, strikk 3 rett fra flettepinnen
= sett 3 masker på flettepinne foran arbeidet, strikk 3 rett, strikk 3 rett fra flettepinnen
= sett 4 masker på flettepinne bak arbeidet, strikk 4 rett, strikk 4 rett fra flettepinnen
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PONCHO
Arbetet stickas i 2 delar som 
senare sys ihop. Varje del stick
as fram och tillbaka på rund
sticka.

FÖRSTA DELEN
Lägg upp 98 (106) 114 maskor 
på rundsticka 4½ med 2 trådar 
Baby Merino. 
Sticka 6 v rätstickning, se för
klaring; på sista varvet ökas 
det 10 m jämnt fördelade = 

108 (116) 124 m. Byt till 
rundsticka 5.
Nästa varv stickas så här från 
rätsidan:  Sticka 5 m rätstick
ning, diagram A.1 (= 8 m) över 
de nästa 8 (16) 16 maskorna, 
dia gram A.2 (= 44 m), diagram 
A.1 över de nästa 8 (8) 16 mas
korna, diagram A.3 (= 15 m), 
diagram A.4 (= 11 m), diagram 
A.5 (= 12 m) och avsluta med 
5 m rätstickning. Fortsätt 
mönstret så. Obs! Kontrollera 
stickfastheten. När arbetet mä

ter 82 (88) 95 cm, byt till rund
sticka 4½ och sticka 6 v rät
stickning. Maska sedan av. 
Arbetet mäter då 84 (90) 97 cm.

ANDRA DELEN
Lägg upp och sticka som första 
delen.

MONTERING
Lägg avmaskningskanten på 
första delen mot höger lång  

sida på andra delen, längst ner 
mot uppläggningskanten och 
ca 56 (60) 65 cm uppåt – se till 
att det inte sträcks för mycket i 
 arbetet. Sy ihop de 2 delarna 
med små fina stygn. Sedan sys 
avmaskningskanten på andra 
delen till höger sida på första 
delen på samma sätt. 

Beskrivning: Drops Design

Filnavn: bm-038 

= rett fra retten, vrang fra vrangen
= vrang fra retten, rett fra vrangen
= 2 masker rett sammen
= ta 1 maske løs av pinne som om den skulle strikkes rett, 1 rett, løft den løse masken over
= mellom 2 masker lages det 1 kast
= boble: strikk slik i samme maske: 1 rett, 1 kast, 1 rett, 1 kast, 1 rett (= 5 masker), snu arbeidet. Strikk 4 pinner glattstrikk over disse 5 
maskene. Deretter løftes 2.maske på høyre pinne over 1.maske, videre løftes 3.maske over 1.maske, så løftes 4.maske over 1.maske 
og tilslutt løftes 5.maske over 1.maske (= 1 maske tilbake)
= sett 3 masker på flettepinne bak arbeidet, strikk 3 rett, strikk 3 rett fra flettepinnen
= sett 3 masker på flettepinne foran arbeidet, strikk 3 rett, strikk 3 rett fra flettepinnen
= sett 4 masker på flettepinne bak arbeidet, strikk 4 rett, strikk 4 rett fra flettepinnen
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INNAN DU BÖRJAR
Storlek: S/M (L/XL) XXL/XXXL
Garn: Drops Baby Merino (100 % ull) 50 g = ca 175 m från 
Garnstudio.
Garnåtgång: 600 (700) 850 g av färg 02 (natur).
Stickor: Rundsticka nr 5 (60 eller 80 cm) – eller den sticka 
du måste använda för att få 17 maskor och 22 varv slät 
stickning med 2 trådar på 10 cm på bredden och 10 cm på 
höjden. Rundsticka nr 4½ (60 eller 80 cm) till rätstickad 
kant – eller den sticka du måste använda för att få 18 
maskor och 23 varv slätstickning med 2 trådar på 10 cm  
på bredden och 10 cm på höjden. Flätsticka till flätorna.
Mönster: Se diagram A.1–A.5. Diagrammen visar alla varv  
i mönstret sett från rätsidan. 
Information till mönster: Rätstickning (stickas fram och 
tillbaka). Maskorna stickas räta på alla varv.
Frågor om beskrivning: Kontakta butiken där du köpt ditt 
garn. Har du köpt Drops garn är du garanterad kvalificerad 
hjälp från deras återförsäljare.
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= rett fra retten, vrang fra vrangen
= vrang fra retten, rett fra vrangen
= 2 masker rett sammen
= ta 1 maske løs av pinne som om den skulle strikkes rett, 1 rett, løft den løse masken over
= mellom 2 masker lages det 1 kast
= boble: strikk slik i samme maske: 1 rett, 1 kast, 1 rett, 1 kast, 1 rett (= 5 masker), snu arbeidet. Strikk 4 pinner glattstrikk over disse 5 
maskene. Deretter løftes 2.maske på høyre pinne over 1.maske, videre løftes 3.maske over 1.maske, så løftes 4.maske over 1.maske 
og tilslutt løftes 5.maske over 1.maske (= 1 maske tilbake)
= sett 3 masker på flettepinne bak arbeidet, strikk 3 rett, strikk 3 rett fra flettepinnen
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HANDARBETE

Beskrivning 
till ponchon
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