Poncho i Kauni-garn

Garn: 2 nystan Kauni till en poncho där de långa snibbarna är ca 59 cm.
Masktäthet: 24 m = 10 cm och 36 varv = 10 cm på rundsticka 3,5 mm.
Ponchon stickas från halsen och nedåt vilket gör att man själv kan reglera längden
på den. Två nystan av Kaunigarnet räcker till ca 59 cm i snibbarnas längd. Vill man
göra ponchon längre går det åt mer garn.
Lägg upp 124 m löst på rundstickan och sticka 2 am och 2 rm i 4 varv. Därefter görs
ett hålvarv (fortsätt med resårstickningen) [sticka 3 m, 1 omslag, 2 m tillsammans]
upprepa varvet ut och avsluta med 4 maskor efter de sista ”2 m tillsammas”. Sticka
därefter ytterligare 4 varv resårstickning. I fortsättningen stickas slätstickning, det vill
säga alla varv stickas räta.
Varv 1: Öka 2 maskor någonstans på varvet så att maskantalet blir 126. Placera 6
markörer där man ska öka ponchons vidd. Sticka slätstickning i 10 maskor och sätt
markören före den 11:e maskan, sticka ytterligare 20 m efter den 11:e och sätt
markören före den 21:e maskan fortsätt att sätta ut en markör efter var 20:e maska
varvet ut, på slutet av varvet blir det 10 maskor efter den markerade maskan (10, 1,
20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 10 = 126 m).
Varv 2: Nu ökar man på var sida om de markerade maskorna genom att göra 1
omslag, flytta markören, sticka den markerade maskan och göra 1 omslag. Eftersom
ökningarna görs på båda sidor om de 6 markerade maskorna ökas 12 maskor på
varvet. Ökningarna görs hela tiden på var sida om den markerade maskan.
Varv 3: Sticka ett varv slätstickning och sätt in ytterligare 6 markörer genom att sätta
en markör före första maskan på varvet. Placera sedan en markör mitt emellan
ökningsmaskorna. Det vill säga, börja varvet med en markör, sticka 10 maskor och
de 3 ökningsmaskorna och ytterligare 10 maskor, sätt dit nästa markör. Fortsätt så
varvet ut. De nya markörerna sitter mitt emellan ökningsmaskorna.
Varv 4: På fjärde varvet ökas som beskrivits ovan vid de markörer som först sattes i
stickningen och vid de nyinsatta markörerna minskas genom att sticka 2 maskor

tillsammans i bakre maskbågen innan markören och därefter stickas 2 maskor
tillsammans efter markören. Det innebär att man på varvet ökar med 12 m och
minskar med 12m. Detta för att få fram ponchons snibbeffekt.
Varv 5: Sticka ett varv slätstickning.
Nu fortsätter man genom att upprepa följande fyra varv:
1. Sticka ett varv och öka vid respektive markör som satts in för utökningar =
12 nya maskor på varvet
2. Sticka ett varv slätstickning
3. Sticka ett varv där man ökar vid de sex markörerna för utökning och
minskar vid respektive markörer för minskning = 0 nya maskor på varvet
4. Sticka ett varv slätstickning
Upprepa hela tiden dessa fyra varv. Vart fjärde varv blir således ponchon 12 maskor
större. Vart annat varv ökar man och vart fjärde varv både ökar och minska man.
Sticka tills snibbarna mäter ca 57 cm eller till önskad längd. Avsluta med fem varv
resårstickning 1 rm 1 am. Maska av löst på sista varvet.
Avsluta med att göra en snodd att trä i halsens hålvarv. Dekorera gärna med att
avsluta snodden med en tofs, pärlor eller annan dekoration. Halsvidden justeras med
hur hårt man knyter till snodden.
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