
Pulsvärmare med tummgrepp.
Poncho med polokrage.
Storlek: XS/S(M)-L/XL
Garn:  Lowisa 65% ull, 35% akryl. Nystan á 50 gram
Tvättråd: Ulltvätt 30 grader. Använd INTE sköljmedel. Torka liggande.
Garnåtgång:  650-650-700 gram
Stickor: nr 7, kort rundsticka nr 7 till polokragen. 
Masktäthet: 13 m och 21 v = 10x10 cm. Kontrollera masktätheten noga. Om du får för många m, byt till 
grövre stickor, om du får för få m, byt till tunnare stickor.
Kantmaskor:  Lyft på varje varv den första m rät utan att sticka, sticka den andra m rätt. I slutet på varje 
varv stickas 2 m rät.

Bakstycke:  Lägg upp 3 m. Sticka slätstickning i 3 varv. Sticka på nästa varv 1rm, öka 1 m, 1 rm, öka 1 
m, 1 rm = 5 m. Öka sen på vartannat varv 1 m innanför 2 m i båda sidor 5 ggr. Öka sen innanför 2 kantm 
i båda sidor.
Storlek XS/S: 1 m 31 ggr  vartannat varv, sen 1 m 13 ggr växelvis vart 2:a och 4:e v. = 103 m
(Storlek M:  1 m 37 ggr vartannat varv, sen 1 m 10 ggr växelvis vart 2:a och 4:e v = 111 m)
Storlek L/XL:  1 m 43 ggr vartannat varv, sen 1 m 9 ggr växelvis vart 2:a och 4:e v. = 119 m.
Axlar och halsringning: När arbetet mäter 58-60-62 cm minskas för axlarna i båda sidor på vartannat 
varv med: XS/S: 8x3 m, 4x4 m. (M: 5x3 m, 7x4 m.) L/XL: 2x3 m, 10 x 4m. Samtidigt  när arbetet mäter 
68(70)72 cm avmaskas för halsen de mittersta 17-19-21 m och var sida stickas färdig för sig. Minska 
ytterligare 3 m för halsen på nästa varv.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika bakstycket. När arbetet mäter 60(62)64 cm avmaskas för 
halsringningen de mittersta 9(11)13 m och var sida stickas färdig var för sig. Minska ytterligare på 
vartannat varv för halsen 2,1,1,1,1,1m.
Montering och polokrage:  Sy ihop axlarna. Fäst alla lösa trådar. Plocka upp runt halsringningen 
ca.74(78)82 m med rundst nr 7 och sticka resår 2rm, 2am i 16 cm. Maska av löst i resår till en jämn och 
fin kant som inte stramar.
Trä i fransar med 4 trådar ca. 40 cm långa i var 5:e varv. 
Lägg ihop ändarna, vik dem dubbla och dra trådarna med en virknål från rätan mot avigan, dra ändarna 
genom den dubbelvikta delen och dra till. Knyt sen ytterligare 1 gång enl. skiss nedan.

Pulsvärmare med tummgrepp.
Storlek. Dam
Hel längd: ca 30 cm  
Garnåtgång: 50 gram
Stickor: Strumpstickor nr 7
Lägg upp 28 m, fördela på 4 strumpstickor med 7 m på var sticka. Sticka runt i resår 1rm,1am i 24 cm 
eller önskad längd. Sticka slätstickning över alla m i 4 cm. Maska av för tumgrepp 3 m i början på st nr 4, 
som läggs upp igen på nästa v. Sticka ytterligare 2 cm. Maska av ganska löst. Fäst lösa trådar.
Sticka den andra pulsvärmaren lika, men med tumgreppet på andra sidan (slutet på st nr 2).
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