
INNAN DU BÖRJAR
Storlek: 4–6 år (7–9 år ) 10–12 år (vuxen).
Storlek del 1 (bredd och längd): 34 x 56 cm 
(42 x 65 cm) 46 x 73 cm (50 x 77 cm).
Storlek del 2 (bredd och längd): 56 x 34 cm 
(65 x 42 cm) 73 x 46 cm (77 x 50 cm).
Garn: Sirdar Smudge (100 % polyester), 
100 g = ca 100 m, Västgöta Broderi.
Garnåtgång: 3 (4) 4 (5) nystan av färg 003 
eller 004.
Stickor: nr 6, eller den storlek du behöver  
för att få exakt stickfasthet, 2 flätstickor.
Stickfasthet: 10 maskor och 17 varv i slät- 
stickning på stickor nr 6 = 10  x 10 cm. 
Flätpartiet: 7 maskor = 6 cm. Kontrollera 
stickfastheten noga och byt eventuellt 
stickstorlek för att nå angivet resultat.

Ponchor

Sticka enkelt en 
poncho som både 

är trendig och skön 
att bära! Och den 

fina modellen, som 
du stickar i två 

stycken, passar lika 
bra till vuxna som 

till barn.

Sommarfin poncho 
som klär både  
vuxna och barn.

för stor & liten

PONCHO FÖR BARN  
OCH VUXEN

DEL 1 
Lägg upp 38 (46) 52 (56) maskor löst på 
stickor nr 6. 
Varv 1: 1 rm, *lägg garnet framför arbetet, 
1 omsl, 2 am tills*. Upprepa *–* till 1 m 
återstår, 1 rm. Detta varv ger mönstret. 
Fortsätt sticka till arbetet mäter 56 (65) 
73 (77) cm och avsluta med ett avigt varv. 
Avmaska rät och löst. 

DEL 2 
Lägg upp 58 (67) 75 (79) maskor löst. 
Varv 1: 2 am, 4 rm, 1 am, sticka rm till  
7 m återstår, 1 am, 4 rm, 2 am. 
Varv 2: 2 rm, 4 am, 1 rm, sticka am till  
7 m återstår, 1 rm, 4 am, 2 rm. 
Varv 3: 2 am, sätt följande 2 maskor på 
flätstickan bakom arbetet, 2 rm och sedan  
2 rm från flätstickan, 1 am, sticka rm till  
7 m återstår, 1 am, sätt följande 2 maskor  
på flätstickan bakom arbetet, 2 rm och 
sedan 2 rm från flätstickan, 2 am. 
Varv 4: Som varv 2. 
Varv 5: Som varv 1. 
Varv 6: 2 rm, 4 am, sticka am till 7 m 
återstår, 1 rm, 4 am, 2 rm. 
Varv 1 till 6 ger flätmönstret på slät
stickning. Upprepa mönstret till arbetet  
mäter 34 (42) 46 (50) cm. Avmaska 
löst som mönstret.
 
MONTERING 
Sätt samman de två delarna som diagram
met visar. Spänn ut plagget till angivet mått. 
Täck med fuktig duk och låt torka.  
Se banderoll till garnet för skötselråd.

Har du frågor om 
beskrivningen?  

Vänd dig till den butik 
där du köpte garnet!
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