
Hayfield Baby Blossom Chunky

Produktkod: 4679



PONCHO FÖR BARN

Storlekar:
Ålder: 0-6(mån) 6-12(mån) 1-2(år) 2-3(år) 4-5(år) 6-7(år)
Passar bröstmått: 41 - 46 - 51 - 56 - 61 - 66 cm
Hel längd från axel: 28 - 31 - 35 - 39 - 44 - 48 cm
Garnåtgång: Hayfield Baby Blossom Chunky, 1 n 100 gr
Poncho (Fg 352) 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 nyst
Poncho med huva (Fg 353) 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 nyst
Stickor: 5½ och 6½ mm.
Masktäthet: 14 m x 19 v = 10 x 10 cm slätstickning på stickor 6½ mm.
Förkortningar: am = avig maska; arb = arbete; avigs, AS = avigsidan; fg = färg; m
= maska; rm = rät maska; räts, RS = rätsidan; rätst = rätstickning, rm alla v; slätst =
slätstickning, rm på räts och am på avigs; st = sticka, stickor; v = varv.

Poncho (gör 2 delar)
Lägg upp 24 (28) 30 (34) 36 (38) m på stickor nr 5½ och sticka rätst i 2 v.
Byt till stickor nr 6½ och sticka följande:
Varv 1: räta m.
Varv 2: 3 rm, am till 3 m återstår, 3 rm.
Dessa 2 v placerar m – slätst med rätst kanter.
Fortsätt på detta sätt till arb mäter 28 (31) 36 (41) 49 (54) cm, avsluta med 1 v från avigs.
Byt till stickor nr 5½ och sticka 3 v rätst.
Avmaska med rm.

Montering
Sy ihop 2:a delens uppläggningsv med 1:a delens sida och 1:a delens avmaskningsv med 2:a delens sida, se
diagram.
Lägg plagget efter mått mellan fuktiga dukar och låt torka. Se banderoll för tvätt- och skötselråd.

Poncho med huva
Lägg upp och sticka lika som Poncho (gör 2 delar).

Huva
Lägg upp 45 (48) 51 (54) 57 (57) m på stickor nr 6½ och sticka slätst arb ut, börja med 1 räta v och sticka till huvan
mäter 16 (17) 18 (19) 20 (21) cm, avsluta med 1 v från avigs.
Forma topp
Nästa v: avmaska 15 (16) 17 (18) 19 (19) m, sticka 14 (15) 16 (17) 18 (18) rm, avmaska 15 (16) 17 (18) 19 (19) m =
15 (16) 17 (18) 19 (19) m.
Återgå till de mittersta 15 (16) 17 (18) 19 (19) m och sticka am v ut.
Fortsätt sticka rakt till arb mäter ca 11 (11) 12 (13) 14 (14) cm från avmaskningen, avsluta med 1 v från avigs.
Avmaska.
Sy ihop huvans sidor.

Kant runt huva
Börja från räts med stickor nr 5½ och plocka upp 22 (24) 25 (27) 28 (29) m utmed huvans höger sida, 15 (16) 17
(18) 19 (19) m mitt fram och 22 (24) 25 (27) 28 (29) m utmed huvans vänster sida, jämnt fördelat = 59 (64) 67 (72)
75 (77) m.
Sticka 2 v rätst.
Avmaska med rm.

Montering
Sy ihop 2:a delens uppläggningsv med 1:a delens sida och 1:a delens avmaskningsv med 2:a delens sida, se
diagram.
Placera huvans framkanter vid halsen mitt fram och sy fast huvan jämnt fördelad runtom. Lägg plagget efter mått
mellan fuktiga dukar och låt torka. Se banderoll för tvätt- och skötselråd.
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