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91307 PONCHO FÖR DAM & BARN
GARNKVALITÉ Duo (100% Akryl. Härvor ca 200 g = 312 m)
GARNALTERNATIV Hippie
STORLEKAR - DAM S-XXL
STORLEKAR - BARN 122-146 cl
MÅTT - DAM 2 delar á ca 40 x 70 cm, utan frans (Frans ca 20 cm)
MÅTT - BARN 2 delar á ca 32 x 55 cm, utan frans (Frans ca 15 cm)
GARNÅTGÅNG - DAM Ca 320 g (med fransar) (fg 41031)
GARNÅTGÅNG - BARN Ca 200 g (med fransar) (fg 41032)
STICKOR Nr 8
DESIGN & TEXT Järbo Garn E-POST: patterns@jarbo.se
MASKTÄTHET Ca 11 m rät st = 10 cm på st nr 8. Ca 12 m slät st st = 10 cm på st nr 8.
FÖRKORTNINGAR arb=arbetet, am=avig maska, m=maska/maskor, rm=rät maska, rätst=rätstickning, st=sticka/stickor, slätst=slätstickning, v=varv

 
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.

PONCHO (DAM) Del A: Lägg med st nr 8 upp 51 m och sticka rätstickning alla varv, tills arbetet mäter ca 70 cm. Maska av. Del B: Lägg med 
 st nr 8 upp 51 m. Sticka 5 v rätst. Fortsätt sedan med slätst. utom på de 5 yttersta m i var sida, som stickas i rätst. Sticka
 tills arb. är lika långt som del A (ca 70 cm). Maska av.

 
PONCHO (BARN) Del C: Lägg med st nr 8 upp 41 m och sticka rätstickning alla varv, tills arbetet mäter ca 55 cm. Maska av. Del D: Stickas på samma sätt.

MONTERING Dam: Sy ihop delarna så här: Del A: Mät ut ca 40 cm på ena långsidan och gör en markering. Ta del B och sy fast kortsidan 
 mot del A (se skiss). Sy fast del B på samma sätt. OBS! Sy så att de 5 rätst. v kommer nedåt där fransen ska knytas. 
 
 Barn: Sy ihop delarna så här: Del C: Mät ut ca 32 cm på ena långsidan och gör en markering. Ta del D och sy fast kortsidan 
 mot del C (se skiss). Sy fast del D på samma sätt. Fransar: Klipp till ca 30-35 cm långa trådar. Ta 2 trådar, vik dem på mitten, 
 trä i dem dubbelvikt genom 1 m i arbetet och drag de lösa ändarna genom öglan och drag till. Knyt i varannan m.

 Fransar: Klipp till ca 40 cm långa trådar. Ta 2 trådar, vik dem på mitten, trä i dem dubbelvikt genom 1 m i arbetet och drag
 de lösa ändarna genom öglan och drag till. Knyt i varannan m.
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Dam Barn Dam= 40 cm
Barn= 32 cm
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