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91215  PONCHO MED VIRKADE DETALJER
GARNKVALITÉ  Duo (100% Akryl. Härva ca 200 g = 312 m)
STORLEKAR  XS-L(XL-2XL)
LÄNGD  Ca 46x85(60x100) cm. Mått tagit från halsen, över axeln och ärmen.
GARNÅTGÅNG  Ca 285(425) g (fg 1, nr 41024)
 Ca 85(100) g (fg 3, nr 41017)
 Ca 85(100) g (fg 2, nr 41010)
 En rest fg 4, nr. 41025
RUNDSTICKA  Nr 6 60 cm
VIRKNÅL  Nr 5.5
DESIGN OCH TEXT  Jette Magnussen E-POST freelance.designer.jette@jarbo.se
ÖVERSÄTTNING  Karen Marie Vinje
MASKTÄTHET  Ca 24 m och 12 v i zick-zackmönster på sticka nr 6, 1 rmapport i bredden x 1 rmapport i höyden = ca 15 cm x 6,5 cm - 

eller anpassa grovleken på stickor så masktätheten stämmer.

STORLEKSGUIDE  Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i stickbeskrivningen kan variera beroende på plaggets typ och 
form. För att hitta din storlek rekommenderar vi dig att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer 
Du själv hur mycket rörelsevidd Du vill ha.

TIPS & RÅD  * För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan Du påbörjar ditt arbete.
 * Markera den storlek Du stickar med en färgad penna så är det lättare att följa beskrivningstexten.
 * Sticka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att
   Du håller den angivna masktätheten.
 * Byte till nytt nystan: Knyt aldrig ihop två garnändar. Repa istället upp de två garnändar som ska sammanfogas
   ca 8 cm och lägg dem omlott. Sno garnändarna löst om varandra och fortsätt sticka. De flesta föredrar att
   börja på ett nytt nystan genom att dra ut garnet inifrån nystanet.
 * Om Du stickar efter ett diagam med många rader: Det underlättar att följa med i diagammet om Du sätter
   en linjal eller papper längs med den rad du stickar.

FÖRKORTNINGAR  am=avig maska, avigs=avigsidan, arb=arbetet, avm=avmaska, bakst=bakstycke, dst= dubbel stolpe, 3 dst=tredubbel stolpe, 
fg=färg, fm=fast maska, framst=framstycke, ggr=gånger, int=intagning/intagningar, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, 
lmb=luftmaskebåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, omsl=omslag, rest=resten, resår=resårstickning, rm=rät maska, 
räts=rätsidan, resp=respektive, slätst=slätstickning, sm=smygmaska, st=stolpe, tills=tillsammans, v=varv, ytterl=ytterligere, 
ökn=ökning, öhpt=överdragshoptagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning

FÖRKLARINGAR  Kantm: Sticka första och sista m rät på alla v när det stickas fram och tillbaka.
 Öhpt: Lyft 1 m rätt över på höger sticka, 1 rm, drag den lyfta m över
 2 rm tills: Sticka 2 rm tills i de främre mb.
 Omsl (omsl): Lägg tråden över st.
 Virkförklaringar:
 Lm: Gör en ögla = 1:a lm, stick nålen i öglan *omsl på nålen och drag 1 m genom öglan*, upprepa från *-* tills önskad 

antal lm.
 Sm: Stick nålen ned i en m på sista raden, omsl på nålen och drag 1 m genom båda m på sista raden och m på nålen.
 Fm: Stick nålen ned i en m på sista raden, omsl på nålen och drag 1 m genom (= 2 m på nålen), omsl på nålen och drag 

1 m genom de 2 m på nålen.
 St: Omsl på nålen, stick nålen ned i en m på sista raden, omsl på nålen, drag 1 m genom (= 3 m på nålen), omsl på nålen 

och drag genom de 2 första m, omsl på nålen och drag genom de 2 sista m.
 Dst: 2 omsl på nålen, stick nålen ned i m på siste rad, omsl på nålen, drag 1 m genom (= 4 m på nålen), omsl på nålen 

och drag det genom de 2 första m, omsl på nålen och drag det genom de 2 nästa m, omsl på nålen och drag det genom 
de sista 2 m.

 3 dst: 3 omsl på nålen, stick nålen ned i m på sista rad, omsl på nålen, drag 1 m genom (= 5 m på nålen), omsl på nålen 
och drag det genom de 2 första m totalt 4 ggr.

STICKNINGSFÖRKLARINGAR 
ZICK-ZACKMÖNSTER  Mönstret är delbart med 24 + 1 m.
 Varv 1, räts: Fg 1 eller mönsterrand: 1 kantm, *1 rm, 1 ökn, 9 rm, 1 öhpt, 1 rm, 2 rm tills, 9 rm, 1 ökn*, upprepa *-* 

ytterl 2(3) ggr, sluta med 1 rm, 1 kantm.
 Varv 2: Fg 1 eller mönsterrand: 1 kantm, am till sista m, 1 kantm.
 Varv 3-6: Fg 1 eller mönsterrand med zick-zackmönster: Upprepa 1:a och 2. v 2 ggr.
 Varv 7-8: Fg 1 eller mönsterrand: Upprepa v 1 och 2.
 Varv 9: Fg 1: Som 1:a v.
 Varv 10: Fg 1: Rät.
 Varv 11: Fg 1: 1 kantm, **1 rm, *1 omsl, 1 öhpt*, upprepa *-* ytterl 4 ggr, 1 omsl**, upprepa **-** ytterl 5(7) ggr, 

sluta med 1 rm, 1 kantm.
 Varv 12: Fg 1: Rät. Upprepa rapportens v 1-12.
 Se rapportens fg med mönster nedanför.
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DIAGRAM  Se diagram till mönster, sticka zick-zackmönster ABC (ABCD) och rändernas fg så som beskrivit nedanför.
 Klipp en tråd till varje mönster och i varje fg på ca 3,20 m, så behöver du inte at sticka från ett helt nystan.

SKISS  Se zick-zack ABC (ABCD) och hjälp till montering av poncho, se också foto.

RÄNDER med mönster   Lodrät rapport (v 1-12): Sticka zick-zackmönster som förklart över. Sticka samtidigt ränder - och mönster enligt 
diagrammet i den aktuella fg i zick-zackmönster ABC (ABCD) enl följ:

 Rapport 1: Fg 1.
 Rapport 2: Fg 1. Sticka samtidigt zick-zackmönster A+C (A+C) med fg 3.
 Rapport 3: Fg 1.
 Rapport 4: Rand med fg 2. Sticka samtidigt zick-zackmönster B (B+D) med fg 3.
 Rapport 5: Fg 1.
 Rapport 6: Rand med fg 2. Sticka samtidigt zick-zackmönster A+C (A+C) med fg 4.
 Rapport 7: Fg 1.
 Rapport 8: Rand med fg 2. Sticka samtidigt zick-zackmönster B (B+D) med fg 3.
 
 Nu stickas storlekarna med olika längd:
 Str XS-S-M-L:
 Rapport 9: Fg 1.
 Rapport 10: Fg 1. Sticka samtidigt zick-zackmönster A+C med fg 3.
 Rapport 10: Fg 1.
 Str (XL-2XL):
 Rapport 9: Fg 1.
 Rapport 10: Rand med fg 2. Sticka samtidigt zick-zackmönster (B+D) med fg 4.
 Rapport 11: Fg 1.
 Rapport 12: Fg 1. Sticka samtidigt zick-zackmönster (A+C) med fg 3.
 Rapport 13: Fg 1.

PONCHO  Sticka 2 lika stycken. Läs hela beskrivningen innan du börjar, se också foto.
 Lägg 75 (99) m upp på rundst nr 6 med fg 1 och sticka fram och tillbaka, sticka 3 v rm (1:a v = avigs). Därefter zick-

zackmönster som förklart över. Upprepa rapportens v 1-12 med ränder och samtidigt mönster i rapporten enl diagrammet.
 Sticka totalt 11 (13) rapporter. OBS! Sluta 11:e (13:e) rapport med 8:e v från avigs. Sticka därefter 3 v rm med fg 1. 
 Avm med rm från avigs.

VIRKAT ISÄTTNING  Mussla: Med virknål nr 5.5, börjar Du med fg 4 i zick-zackmönsterets innersta spets i stickningen i den 3:e m före mittm 
och virkar enl följ: Rad 1: 1 fm, 3 lm, hoppa över 1 m i stickningen, 1 st, 1 lm, 1 st (= st på var sida av mittm), 2 lm, 
hoppa över 1 m i stickningen, 1 fm, 3 lm, hoppa över 2 m, 1 fm, vänd.

 Varv 2: 2 lm, 1 dst om 2:a lmb, 2 lm, (1 3-dst+1 lm+1-3-dst+1 lm+1 3-dst) om nästa lmb emellan st, 2 lm, (1 dst+1 lm+1 dst) 
om lmb, hoppa över 2 m, 1 fm i nästa m i stickningen. Ta av garnet, men utan att dra tråden genom m.

 Varv 3, byt till fg 3: Fäst garnet med sm, 3 lm, hoppa över 2 m, 1 fm i nästa m i stickningen, vänd.
 Varv 4: *(1 lm+1 dst+1 lm+1 dst) om lmb*, upprepa *-* om nästa lmb, (1 lm+1 dst+1 lm+1 3-dst+1 lm) om lmb, 1 3-dst 

i 3-dst mitt i musseln, (1 lm+1 3-dst+1 lm+1 dst+1 lm) om nästa lmb, *(1 dst+1 lm+1 dst+1 lm) om nästa lmb*, upprepa 
*-*, hoppa över 2 m, 1 fm i nästa m i stickningen.

 Ta av garnet och drag tråden genom m.
 Upprepa musselns rad 1-4 ytterl 2 (3) ggr i ponchoens innersta spetsar (se foto).

 Mellanstora musslor:
 Varv 5, byt till fg 2: Virka (5 lm (= 1:a st+2 lm)+1 st) i den yttersta spetsen på ponchoen, *7 lm, 1 fm om musselns 5:e lm, 

virka ytterl 10 fm i resp st och om lm i musseln (= sista fm om lm), 7 lm, (1 st+2 lm+1 st) i stickningen i ponchoens 
yttersta spets *, upprepa *-* ytterl 2 (3) ggr, vänd.

 Varv 6: 4 lm, 2 3-dst om lmb, *(1 dst+1 lm+1 dst i 4:e lm i lmb), 1 st i 1:a fm, 3 lm, hoppa över 3 fm, 1 fm i var av de 
nästa 3 m, 3 lm, 1 st i sista fm, (1 st+1 lm+1 st i 4:e lm i lmb), 3 3-dst om lmb emellan dst i yttersta spets *, upprepa 
*-* ytterl 2 (3) ggr, vänd.

 Varv 7: 2 lm (= 1:a st), 1 st i varje m och 2 st om de 2 lmb med 3 lm = 57 (75) st, vänd med 1 lm.
 Varv 8: 57 (75) fm.

MONTERING  Lägg delarna efter angivna mått mellan fuktiga handdukar och låt dem torka. Lägg därefter de stickade delarna tillsammans, 
avigs mot avigs enl följ: Lägg den virkade raden med musslor på del 2 mot den stickade långsidan på del 1. Lägg spetsen 
mot zick-zackmönstrets innersta spets, precis efter kanten i rätstickning. Se skiss. Virka delarna tillsammans med fm i 
ponchoens bredd 45 (60) cm (= ca 7. (9.) rapport) från kanten och inåt, så det blir en söm som syns på räts. 

 OBS! Se till att sömmen inte drar eller blir ojamn vid sammanvirkningen. Låt ca 34 cm vara öppet för halsen. Virka den 
andra sidan på ponchoens på samma sätt, men spegelvänd. På det sättet bildas en spets fram och bak som halsöppning 
i mitten (se skiss).

 Halskant: Med rundsticka nr 6, plockas upp 90 (94) m längsmed halskanten från räts och sticka runt. 1:a v stickas am, 
därefter växelvis *1 v rm, 1 v am *, upprepa *-* ytterl 4 ggr. Avm med rm, inte för hårt.

 Nederkant: Plocka upp från räts längsmed kanten av ponchoens ena långsida 130 (154) m med rundst nr 6. Sticka fram 
och tillbaka (1:a v = rm på avigs). Sticka därefter 1 v rm. Avm med rm på nästa v från avigs, inte för hårt.

TVÄTTRÅD  Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning.
 Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas.
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= Tom ruta, maskan finns inte, rutan visas enbart 
för att det blir lättare att läsa diagrammet

= Mönsterfg i randen

= Bottenfg i randen

= Ökn: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och 
sticka den rät eller avig som det passar i arb. 

24 m - mönster til rapport 

8 p

91215 Mönster till rapport

= Ökn: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och 
sticka den rät (= i framre maskbåge)

= 2 rm tills: Sticka 2 rm tills i framre maskbåge.

= Öhpt: Lyft 1 rm, 1 rm, dra den lyfta m över den 
stickade.

91215 Skiss för montering

Str XL-2XL
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