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Hipp Hipp! 

 

Kursiverad text är ”tilläggsinformation” och kan hoppas över.  Den är mer tänkt som förslag eller förtydliganden. 

STORLEK: Small (Medium) Large 
Mått: Mät från handleden (med armen hängande längs sidan) till nyckelbenet vid halsen på andra sidan kroppen, lägg till ca 
14(14)16 cm (som ska gå ner på ryggen mot bakstycket) = totala längden på varje stycke.  I detta mönster blir det ca 85 (90) 
95 cm. 

  
 GARNÅTGÅNG: Alternativ A: 2 (3) 3 grå-svartmelerat och 2 (2) 3 hg enfärgad svart (se bild ovan) 2-
trådig ull, Teksrena, Lithuaninan Yarn 100% (350m/100g) eller motsvarande garn av annat fabrikat.  
Alternativ B: 3 (4) 4,5 hg melerad 2-trådig ull och 1 (1) 1 hg enfärgad 2-trådig ull (ger en mjukare övergång mellan 
ränderna).  Alternativ C: Enfärgad poncho, total garnåtgång ca 4 (4,6) 5,3 hg.  
 
VID VAL AV GRÖVRE GARN: Följ skissens mått, räkna med hjälp av stickfastheten på ditt garn ut hur många maskor som 

behövs för att få uppläggningens bredd. Exempel: har garnet en stickfasthet på 21 maskor/10 cm blir det för storlek medium 

21 m x 7,0 (bredd i cm/10) = 147m som läggs upp. Sticka sedan till angiven längd enligt skissen. 

RUNDSTICKA: 3½mm, 80 cm (om du har, en längre till kanten runt om). Virknål nr 3. Nål för att fästa trådar. 
 
STICKFASTHET: 24 maskor och 32 varv/10 cm på stickor 3½mm. 
 
BAKSTYCKE: Lägg upp 158 (170) 182m på stickor 3½mm och sticka slätstickning, sticka även första och sista 

maskan rät på rätsidan och avig på avigsidan detta bidrar till att kanten vid halsen rundar sig lätt inåt och I-corden blir 

mjukare. Byt färg var 6:e varv. Alternativ B: Ponchon randas med hjälp av två nystan melerat garn, starta med olika 

nyanser. När färgerna ligger för nära varandra stickas lämpligen en rand med det enfärgade garnet in eller så randar man 

fritt och efter egen smak! Fortsätt rakt till arbetet har 45 (48) 50 ränder = 270 (288) 300 varv eller mäter 
ca 85 (90) 95cm. Med längden på stycket justeras både halsöppningens storlek och ponchons totala längd. Stickas 
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stycket längre blir halsöppningen större och ponchon något längre (+ ökad garnåtgång). Stickas stycket kortare blir 
halsöppningen tight och ponchon något kortare.   

Maska av, alternativt sluta med ett rätstickat varv och spara maskorna på avmaskningsnål eller en annan sticka, behåll 

gärna ca 3m garn så blir det två trådar mindre att fästa! Maskorna används senare för att sammanfoga styckena elastiskt 
med hjälp av virknålen. 
 

FRAMSTYCKE: Stickas lika som bakstycket. 

   Bredd:    

  158m/ca 65cm   

                170m/ca 70cm   

 182m/ca 75cm                               

                                 

SAMMANFOGNING: Sy ihop vid skissens rosamarkerade kortsida på bakstycket mot rosamarkeringen 

på framstycket, lägg rätsida mot rätsida och börja sömmen längst ner på framstyckets avigsida (vid 

pilen).  

                       

Om den färdiga sömmen inte stämmer riktigt helt överens är det bättre med en liten förskjutning vid halsen än längst ner 

där eventuell skevhet syns tydligare. Välj garn som har samma färg som maskorna som avmaskats Alternativt, 

använd de 3 m garn som sparats och sitter på stickan.  5 maskor på bakstycket ska sammanfogas med 6 varv 

(en rand) på framstycket, detta görs genom att man hoppar över vart 6:e varv på det randiga framstycket. Upprepa 
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vid de gröna markeringarna på andra sidan. Sammanfogning med virknål: Ta en virknål och stick in i första maskan 

(från avigsidan) på stickan som om den skulle rätstickas, stick igenom den yttersta maskan på första randen på bakstycket, 

fånga garnet och dra det genom bakstycket och maskan på stickan, lyft av maskan från stickan *stick in virknålen i nästa 

maska på stickan, fortsätt genom nästa maska på bakstyckets nedersta rand, fånga garnet och dra det genom bakstyckets 

maska och maskan på stickan samt om öglan på virknålen* dra inte åt för hårt.   

KANT: En I-cord (eller hästtöms-/sladdavmaskning!) stickas med 4 m runt hela ponchons nedre kant. 

Välj det enfärgade garnet eller den färg på garn du vill ha på kanten och plocka med en lång 

rundsticka 3½mm upp maskor längs ponchons båda långsidor, börja vid tippen på den del du vill ska 

bli bakstycke. Plocka upp 158 (170) 182m m längs bakstyckets uppläggningskant och 5 maskor/rand 

på den tvärrandiga delen som kommer från framstycket. Fortsätt ”runt hörnet” längst fram och 

plocka upp 158 (170) 182m m längs framstyckets uppläggningskant och 5 maskor/ rand på den 

tvärrandiga delen som kommer från bakstycket. Det bör nu finnas ca 796 (820) 864 maskor på 

rundstickan. Avsluta med att lägga upp 4 nya maskor på rundstickan (ska bilda I-corden). Från 

rätsidan stickas *3 rm, 2m rätstickas tillsammans i bakre maskbågen, sätt tillbaka de 4 m på vänster 

sticka, dra garnet bakom maskorna*. Upprepa *-* runt hela ponchon. Vid tippen längst fram kan vart annat 

varv stickas utan att avmaska, 2-3ggr, det ger en mjukare rundning.  

                                                     

När varvet är klart sammanfogas I-cordens början och slut med maskstygn. 

Kontrollera om I-corden blir för spänd eller för slapp (den bör ha samma spänning som de slätstickade delarna). 

I så fall kan storleken på stickorna bytas till ett ½-nummer större eller mindre. Detta görs enklast genom 

att låta maskorna sitta kvar på rundstickan (;-) och ta två strumpstickor, gärna korta till hjälp, sticka då varven på samma 

sätt men plocka den sista maskan från rundstickan i slutet på varje varv. Fördelen är att man inte behöver flytta tillbaka 

maskorna utan bara skjuta på strumpstickan och dra garnet bakom maskorna som tidigare!  

FÄRDIGSTÄLLANDE: Fäst alla trådar. Tvätta ponchon i svagt ljummet vatten med ulltvättmedel eller 

hårshampo och balsam, krama ur så mycket vatten som möjligt genom att rulla in plagget i 

frottehanddukar. Spänn upp/nåla den fuktiga ponchon. Var speciellt noga med att I-cordkanten 

torkar slätt!  

Hipp Hipp… Hurra, nu är ponchon klar! 


