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Sunny
Barnponcho

Storlek: 1-2-3/4-6/8-10/12 år
Längd mitt fram: ca. 31-35-42-50-58 cm
Garnåtgång: Bottenfg beige 702: 1-1-2-2-3 nyst.
Mönsterfärg 1 blå 743 och 2 rosa 756: 1 nystan i vardera färg i alla storlekar.
Stickor: 6 mm
Virknål: 4 mm
Masktäthet: 16 m och 26 varv rätstickning på st nr 6 = 10 x 10 cm
Rätstickning: alla m stickas rät alla varv.
Ponchon stickas i ett stycke med början mitt fram.
Lägg upp 5-5-5-7-7 m med bottenfärg och sticka 1 varv. Sticka randningsmönster enl. nedan. Öka 1
m i var sida innanför 2 kantm.vartannat varv 34-40-45-49-60 ggr = 73-85-95-105-127 m. När arbetet
är 27-31-38-46-47 cm avmaskas för halsen de mittersta 13-13-15-16-18 m och var sida stickas för
sig. Minska ytterligare för halsen 2,2-2,2-2,2-2,2,2-3,3,2 m. Här är mitten på arbetet och randningen
på bakstycket ska motsvara randning på framstycket. Öka nu för halsen 1,2-1,2-1,2-1,2,2-2,2,2m.
Sticka den andra sidan av halsen på motsvarande sätt. Lägg upp 15-15-18-18-22 nya maskor för
halsen och sticka igen över alla maskor. Minska nu i båda sidor, motsvarande ökningen på framstycket, tills det är 5-5-5-7-7 m kvar. Maska av. Fäst alla trådar på avigsidan
Virka med fasta maskor i rosa garn runt hela ponchon. Hoppa över ca var 4:e maska/varv så det inte
bubblar. Virka på samma sätt runt halsen. Gör en tofs av 12 trådar (4 trådar av var färg) ca 25 cm
långa. Vik trådarna dubbla och trä från rätan till avigan och dra alla trådar genom öglan och dra till.
Pressa ponchon försiktigt under fuktig duk.

Randning 1

Randning 2
Randna hela arbetet.
Börja med 8 varv bottenfärg, randning 1,
10 varv bottenfärg sen randning 2, 12 varv
bottenfärg randning 1, osv. med 2 varv
bottenfärg mer mellan randningerna för var
randning.
På bakstycket stickas lika men med 2 varv
med bottenfärg mindre mellan radningarna.

