
Poncho eller cape i Kauni. 
 

 
 
Garn: 3 nystan Kauni (tvåtrådig) 100% ull 
Stickor: 3,5 mm till kanterna och 4 mm till ponchon. 
 
Masktäthet: 22 maskor på 10 cm med rundsticka 4mm. 
 
Ponchon stickas i slätstickning fram och tillbaka på en rundsticka tills man kommer till den nedre 
kanten, följ där beskrivningen.  
 
Kantmaska: Sticka en rät kantmaska hela arbetet på både räta och aviga varv. 
 
Ponchon: Lägg upp 135 m på rundsticka 4 mm.  
 
Varv 1: Sticka första varvet avigt = avigsidan. 
 
Varv 2: På första varvet från rätsidan sätter man tre markörer enligt följande; sticka 31 maskor, sätt 
en markör på stickan, sticka 36 maskor, sätt en markör på stickan, sticka 36 maskor, sätt en markör 
på stickan, sticka 32 maskor till varvets slut.  
 
Varv 3: Sticka ett avigt varv.  
 
Varv 4: Sticka 1 kantmaska, öka 1 maska genom att ta upp garnet mellan första och andra maskan 
och sticka det vridet rätt så att det inte bildas ett hål (alla ökningar görs på detta sätt). Sticka fram till 
markören, öka en maska, sticka en maska och öka ytterligare en maska. Sticka fram till markören 
mitt bak, öka en maska, sticka en maska och öka ytterligare en maska, sticka till nästa markör öka en 
maska, sticka en maska och öka ytterligare en maska, sticka fram till sista kantmaskan öka en maska 
och sticka kantmaskan. Du har nu ökat varvet med 8 maskor.  
Ökningarna görs varje rätt varv 16 gånger. Därefter fortsätter man att bara öka mitt bak vartannat 
varv från rätsidan genom hela arbetet. 
 
När arbetet är mellan 60 till 64 cm beroende på hur lång man vill ha längden ner till handen  



övergår man till att på alla aviga varv sticka 1 rät maska, 1 avig maska varvet ut. På rätsidan stickas 
fortfarande alla maskor räta.  
Efter sex varv eller önskad bredd på avslutningskanten maskas alla maskor av. 
 
Halskant: Plocka upp 130 maskor i övre kanten av ponchon på sticka 3,5 mm. Sticka första varvet rätt 
från avigsidan. 
 
Sticka sedan resår 2 aviga maskor, 2 räta maskor i nio varv. Sticka ett rätt varv från avigan. Fortsätt 
med resår i 10 varv. Maska av. Vik halskanten mot avigsidan och sy fast den. 
 
Framkant: Plocka upp maskor längs framkanten (plocka upp i tre maskor bredvid varandra och hoppa 
över den fjärde) på sticka 3,5 mm och sticka resår 2 aviga maskor, 2 räta maskor i 13 varv, maska av. 
På höger framkant gör man nio knapphål. Första knapphålet görs 4 maskor från överkanten. Varje 
knapphål görs över två maskor som maskas av på varv sex. Två nya maskor lägger man upp på varv 
sju över de avmaskade maskorna från föregående varv. Sy i knappar. 
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