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Mohair+Wool
(50% mohair+50%uld)
fv.303 mørk grå

100% NATURFIBERGARNER

&
Silk+Kid Mohair
(40% morbærsilke
+60% super kid mohair)
fv.3003 mørk grå

1516 Ponchosjal
Storlek:
Bredd, modell:
Längd, modell:
Garn:
Garnåtgång:

One size
77 cm
75 cm
Mohair+Wool och Silk+Kid Mohair från ONIONknit
6 nyst Mohair+Wool / 50 gr mörk grå fg.303 och 3 nyst. Silk+Kid Mohair / 25 gr mörk grå fg.3003

Stickor:
Tillbehör:

Rundsticka (80 cm) nr. 7
2 knappar, 1 sjalsnål från ONIONknit (0020) till att stänga med i stället för skärp

Storlek:
Bredd, modell:
Längd, modell:

One size
77 cm
75 cm

Garn:
Garnåtgång:

Mohair+Wool och Silk+Kid Mohair från ONIONknit
6 nyst Mohair+Wool / 50 gr mörk grå fg.303 och 3 nyst. Silk+Kid Mohair / 25 gr
mörk grå fg.3003

Stickor:
Tillbehör:

Rundsticka (80 cm) nr. 7
2 knappar, 1 sjalsnål från ONIONknit (0020) till att stänga med i stället för skärp.

Stickfasthet:

14 m och 20 v slätstickning på st nr. 7 = 10 x 10 cm.

Uppnå ett bra resultat: Stämmer stickfastheten inte, prova då med tjockare eller tunnare stickor. Det är viktigt att
stickfastheten är korrekt, dels för att uppnå ett bra resultat, dels för att den angivna garnmängden ska räcka.
m = maskor / r = räta / a = aviga / v = varv / vr = vriden / tills = tillsammans / omsl = omslag om stickan
mark = markör / * * = upprepa mellan stjärnorna
kantm-r = kantmaskor stickas räta / arb = arbetet
Öka1 rm vr = Öka1 rätmaska vriden (plocka upp länken mellan m och sticka den vriden räta, dvs i bakre maskbågen)
Obs: Ponchon stickas i ett stycke, börjar längst ned på bakstycket.
Arbetet stickas med 1 tråd Mohair + Wool och 1 tråd Silk + Kid Mohair.
Bakstycke:
Lägg upp 104 m på st nr 7 och sticka 8 räta varv.
Byt till slätstickning:
Varv 1: rm.
Varv 2: 5 rm, sticka am tills där är 5 m kvar, 5 rm.
Upprepa dessa 2 varv tills arb mäter 75 cm. Avsluta med ett avigt varv.
Halsringning:
Sticka 45 rm, maska av 14 m, sticka varvet ut. Sticka nu varje sida färdig för sig.
Vänster sida:
Varv 1: 5 kantm-r, am tills det är 5 m kvar, 5 rm.
Varv 2: rm
Uppr dessa 2 varv, där ökas 1 m på vart 8:e varv i allt 7 gånger: 5 kantm-r, öka 1 vriden rm , rm varvet ut.
Efter sista ökning stickas rakt tills arb mäter 71 cm från de avmaskade m. Avsluta med ett avigt varv. Sticka nu 9 räta
varv och maska därefter av från avigsidan.
Höger sida: Stickas på samma sätt fast motsatt.
Varv 1: 5 kantm-r, am tills det är 5 m kvar, 5 rm.
Varv 2: rm
Uppr dessa 2 varv, där ökas 1 m på vart 8:e varv i allt 7 gånger: 5 kantm-r, sticka rm tills det är 5 m kvar, öka 1
vriden rm , 5 kantm-r.
Montering:
Pressa arbetet försiktigt under en fuktig duk. Sy fast knapparna i kanten på bakstycket, längst in ci. 20 cm under
axeln. De knäppas direkt genom kanten på framstycket. Stäng ponchon fram med en sjalsnål.
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