
Beskrivning:  1068          Poncho i Natur Ull 

                                         
      
Garn: Natur uld, 100% ull 
Garnåtgång: 6 nystan á 100 g fg 100 
Mått: Bröstvidd 130 cm, höjd mittfram på intagnings randen 55cm 
Stickor: Rundst 7 (60cm) och 10 (80cm) 
Stickfasthet: 10m och 10 rät rillor (20v) = 10x10 cm 
 
Sticka fram och tillbaka på rundst 10. 
Lägg upp 3 m och sticka 1 rätt v. 
Fortsätt i rätst och öka 1m i början av varje v, genom att sticka 1m i främre och 1m i bakre m. 
Sticka till det är 48 m på stickan, låt arb vila. 
Sticka ytterligare en trekant, men öka till det är  49 m på stickan, låt arb vila. 
Det är början till framst. 
Uppr essa 2 trekanter= bakst. 
 
Samla de 4 trekanterna och sticka runt (se till att den sista rät rillan är vänd mot dig, rätsidan, på alla 4 
trekanterna) 48m,49m,48m,49m = 198m 
Sticka 1 rätt v med int: *47 rm, lyft 2m som om du skulle sticka dem räta tills, 1rm, dra de 2 lyfta m över så 
att mittm ligger överst som en kedja, sticka 47 rm* uppr* = 1v. För varje int v blir det 4 mindre m. 
Sticka 1 avigt v, men mittm ( med de 3 m tills) stickas rät, på både fram och bakst. 
Uppmärksamma, att övergången från räta v och aviga v ligger över ena axeln. 
Fortsätt med växelvis 1 v rm med int rakt över den ena mittm, så att det försvinner 1m på var sida av 
mittm, och 1 v avigt med mittm rät (mittm på både fram och bakst) 
När det är 62 m på v bytas till rundt 7 och rullkragen stickas i resår, 1rm, 1am, så långt garnet räcker och du 
kan maska av löst i resår, ca 13 cm 
Montering: Ingenting att sy ihop bara hopsättning av början och pressa till slut lätt med ånga. 


