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Poncho Delsbo Garn 
dg-010 

 

 Garn: Zenta by Permin  

Storlek:  80  cm från nedre spets 

till axel.  

 

 Masktäthet:  

 20m x 22v = 10 x 10 cm  

  

 Garnåtgång: 

 Fg 1    Zenta 3 rosa:  4 nystan  

 Fg 2    Zenta 1 sand: 1 nystan 

 

Stickor  4,5-5  mm (ger en ganska 

gles stickning) 
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Om du stickar med en en annan stickfasthet, så blir kortsidan för smal jämfört med längden. Det innebär att 

halsöppningen blir för vid. Antingen se till att sticka med rätt stickfasthet, eller lägg ut fler maskor och gör den 

bredare, eller sticka en kortare.  Kortsidan ska vara ca 36 cm. 

 

Lägg upp 64 m med fg 1. Sticka hela tiden slätstickning, ca 56 v  

Nästa varv från rätsidan, slätstickning 30 m. 

Gör sen emblemet enl diagram.   

 

Mönsteremblem:  
                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

Börja här 

 

 

Sticka tills arbetet mäter ca 100 cm. Maska av. 

 

Sticka en till utan mönsteremblem. 

 

Ryggkil: 

Lägg upp 55 m med fg 1. (du kan också göra ränder med fg 1 och fg 2). Sticka rätstickning. Ta ihop en maska i början 

av varje varv. Fortsätt tills alla m är avmaskade. 

 

Sy ihop kant B( kortsida,), mot kant A långsida (se bild 1). Sy ihop kant C (kortsida)  mot kant D. Plocka upp med fg 2 

,m längs med hela långsidan samt kortsidan (ca 285m). Sticka rätstickning  5  varv. Avmaska. Gör likadant på andra 

sidan. Sy i ryggkilen. Plocka upp m runt halskanten ca 185m. Börja fram i mitten. Gör två ihoptagningar I början och 

slutet av varje varv. Sticka 5 varv. Avmaska. Sy ihop mitt fram ca 5 cm.  

Gör en snodd. Trä I den som snörning i mitten fram. 

 
 


