18203

Tilda, 50% bomull, 50% akryl
Garnalternativ: Tilda Bamboo, 50% bambu, 50% bomull
Baby, 70% akryl, 30% polyamid

Storlek:
4-6
Garnåtgång:
Poncho
8		
Handledsvärmare 2		
Benvärmare
3		
Pannband
2		

(8-10)
(11)
(3)
(3)
(2)

12-14 år
14 nystan, fg 05, 45&70
3		nystan, fg 05&70
3		nystan, fg 05&45
2		nystan, fg 05&45

Poncho, pannband, handledsvärmare, benvärmare
TILDA, 50% Bomull, 50% Acryl
18203
Storlek:
4-6
Poncho, längd, mitt fram: ca 52
Garnåtgång:
Poncho:
6
1
1

(8-10) 12-14 år
(56)
60
cm
(8)
(2)
(1)

10
2
2

n.fg 1 (fg 5 natur)
n.fg 2 (fg 45 röd)
n.fg 3 (fg 70 blå)

Pannband:

1
1

(1)
(1)

1
1

n.fg 1
n.fg 2

Handledsvärmare:

1
1

(1)
(2)

1
2

n.fg 1
n.fg 2

Benvärmare:

1
2

(1)
(2)

1
2

n.fg 1
n.fg 3

Stickor:

Svarta Fåret 4 och 4½ mm till poncho, handledsvärmare
och benvärmare.
Svarta Fåret 4½ mm till pannband.
Pannband: resårband i passande längd.

Virknål:
Tillbehör:

Masktäthet: 20 m slätstickning med dubbelt garn på st 4½ = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga.
Stickar du för fast, byt till grövre stickor, stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten,
får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

Mönster enligt diagram.
PONCHO.
OBS! De 5 yttersta m i var sida stickas räta alla v = kantm.
(På mönstervarven ska mönsterfärgerna inte följa med ut i kantmaskorna.) Lyft sista m på alla v med garnet framför arb och
sticka första m rät.
Lägg på st 4½ med dubbelt garn i fg 1 upp 77 (93) 99 m och
sticka rätst i 9 v. Nu stickas mönster 1 enligt diagram utom på
de 5 yttersta m i var sida (= kantm).
Sticka varv 1 – 20 totalt 6 (7) 8 ggr, sluta med varv 1 – 16 och
därefter rätst i 10 v. Maska av. Sticka en likadan del till.
Montering: Sy ena styckets kortsida mot det andra styckets
långsida – från nederkanten och ca 38½ (46½) 49½ cm upp.
Se skiss. Sy sedan det andra styckets kortsida mot det första
styckets långsida på motsvarande sätt.
Använd 1 kantm till sömsmån, se till att det inte drar ihop sig.
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Poncho

Mönster 1
varv 20

= slätst med fg 1
= slätst med fg 2
= slätst med fg 3

Monteringsskiss

A

A

varv 1
Upprepa

Börja
här

HANDLEDSVÄRMARE.
OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v (= kantm).
Lägg på st 4 med dubbelt garn i fg 2 upp 34 (36) 40 m och
sticka rätst i 15 (17) 17 v. Byt till st 4½ och sticka mönster
2 enligt diagram. Sticka varv 1 – 10, 2 (3) 3 ggr och därefter
6 v slätst. Byt till st 4 och sticka 6 v rätst. Maska av rätt.
Montering: Sy ihop i sidan med kantm till sömsmån.
Sy ihop 4½ (5½) 5½ cm upptill. Lämna öppet 4 (5) 5 cm
för tummen, sy ihop resten av arbetet.

Mönster 2

Handledsvärmare
Upprepa

= slätst med fg 2
= slätst med fg 1
Benvärmare

Upprepa

BENVÄRMARE.
OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v (= kantm).
Lägg på st 4 med dubbelt garn i fg 3 upp 42 (46) 52 m och
sticka rätst i 7 v. Byt till st 4½ och sticka mönster 2 enligt
diagram. Sticka varv 1 – 10, 3 (4) 4 ggr och därefter 6 v
slätst. Byt till st 4 och sticka 8 v rätst. Maska av rätt.

Börja
här

Montering: Sy ihop benvärmarna med kantm till sömsmån.
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= slätst med fg 3
= slätst med fg 1

PANNBAND.
Virkförklaringar:
Lm (luftmaska): Gör en ögla X stick ner nålen i öglan och drag igenom garnet. Upprepa från X tills önskat
antal m erhållits.
Fm (fast maska): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet
igenom dessa 2 m.
St (stolpe): Gör ett omslag om nålen, stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (3 m på nålen),
drag garnet igenom 2 m 2 ggr.
Första st på varje v = 3 lm.
Pannbandet virkas med dubbelt garn.
Lägg med virknål 4½ och fg 1 upp 54 lm.
Varv 1: Hoppa över 1 lm närmast nålen och virka 53 fm.
Varv 2: 1 lm, 53 fm.
Varv 3: 3 lm (= 1:a st), hoppa över 1 fm närmast nålen, 2 st med fg 1 X 1 st med fg 1, 1 st med fg 2 X (garnet
ligger bakom arb), upprepa X-X och sluta med 4 st med fg 1.
Varv 4: 3 lm, hoppa över 1 st närmast nålen, 2 st med fg 1 X 1 st med fg 2, 1 st med fg 1 X (garnet ligger
framför arb), upprepa X-X och sluta med 4 st med fg 1.
Varv 5 och 6: 1 lm, 53 fm med fg 1. Tag av garnet.
Montering: Träd i en tråd i ena sidan, drag åt så att den blir lite rundad. Gör likadant på andra sidan. Sy i ett
resårband i passande längd.
Design och beskrivning:
Katarina Segerbrand
SVARTA FÅRET AB
Tel: 031 – 99 65 90
www.svartafaret.se
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