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Poncho och mössa
Design och beskrivning: Ingrid Åhman
Storlek: 1-(2)-3/4-(6/8)-10/12 år
Längd: 31-(35)-42-(50)-58 cm
Garnåtgång poncho: 4-(5)-6-(8)-10 nystan
Garnåtgång mössa: 1-(2)-2-(2)-2 nystan
Stickor: nr 7 och 9 mm
Masktäthet: 11 m på st nr 9 = 10 cm
Bakstycke: Lägg på st nr 9 upp 5-(5)-5-(7)-7 m. Sticka 1 v räta. Sticka sen mönsterstickning: 5
varv slätstickning, 1 v räta från avigan hela tiden. Öka samtidigt i var sida vartannat varv innanför
de 2 yttersta m i var sida som stickas räta alla varv. Öka sammanlagt 23-(27)-26-(29)-34 ggr. På
storlek 3/4-(6/8)-10/12 år ökas på vart 4:e varv ytterligare 4-(4)-6 ggr. När arbetet mäter 28-(32)39-(47)-55 cm maskas av för axlarna i var sida, vartannat varv 6,6,6-(7,7,8)-8,8,8-(9,9,9)-10-10-11
m. Samtidigt när arbetet mäter 31-(35)-42-(50)-58 cm maskas av för nacken de mittersta 11-(11)13-(13)-15 m. Sticka var sida för sig. Minska ytterligare vartannat varv mot nacken 1,1-(1,1)-1,1(1,1,1)-2,2,2m. Andra sidan sticka lika men åt motsatt håll.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika bakstycket tills arbetet mäter 27-(31)-38-(46)-47 cm. Maska
av för halsen de mittersta 9-(9)-11-(11)-13 m. Sticka var sida för sig och maska av ytterligare 2,1(2,1)-2,1-(2,2)-2,2,2 m vartannat varv mot halsen. Maska av för axlarna som på bakstycket.
Montering: Fäst alla trådar. Lägg styckena mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy eller virka
ihop höger axel. Plocka på st nr 7 från rätsidan upp 1 m i varje m/v, hoppa över var 4:e m runt
halsringningen. Sticka 5 varv rätstickning. Maska av löst. Sy ihop vänster axel.
Frans: Klipp ca 16 cm långa trådar. Ta 2 st, vik på mitten och trä med virknål från rätsidan mot
avigsidan och dra dom 4 trådarna genom öglan och dra till.
Mössa: Lägg på st nr 7 upp 43-(47)-51-(55)-59 m. Sticka rätstickning i 4-(4)-5-(5)-6 cm. Därefter
mönsterstickning: *5 varv slätstickning, 1 v räta från avigsidan* Upprepa *-* ytterligre 2 ggr. Resten
av arbetet stickas i slätstickning. När arbetet mäter 12-(13)-14-(15)-15 cm minskas för kullen.
Sticka 1rm, * 8-(9)-10-(11)-12 m, 2rm ihop * upprepa ytterligare 3 ggr, 1rm. 1 avigt varv. Upprepa
minskningsvarvet och det blir 1 m mindre mellan intagningarna för var gång. Minska på detta sätt
tills det finns 10-(10)-12-(12)-14 m kvar. Sticka rakt i 6 varv. Klipp av garnet och dra tråden genom
m och dra åt väl. Fäst tråden och sy ihop mössan bak.

