
Sticka 
favorit-

plagget!

Mjuk, skön, ullig och gullig. 
Ponchon med fransar och 
polokrage är nog höstens 
mysigaste plagg. Sticka 
den till lilltjejen och bli sen 
inte förvånad om hon vill 
bära den mest hela tiden!
UR BOKEN STICKA ENKELT TILL BARN AV STINA 
TISELIUS, ORDALAGET BOKFÖRLAG.

Piggelin  i poncho
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Storlek: 3–5 år.
Bredd: Ca 60 cm.
Längd: Ca 55 cm (inkl krage).
Garn & -åtgång: Ca 5 nystan 
Puno Melange, 58 % baby-
alpacka/20 % extra fin me-
rino/22 % polyamid, fg 22748 
(rost melerad) från Rauma.
1 nystan väger 50 g och 
innehåller ca 110 meter. 
Stickor: 5,5 mm och rundsticka 
5,5 mm (40 cm).
Stickfasthet: 19 m x 30 varv  
i våffelmönstret på stickor
5,5 mm = 10 cm. 

Fram- och bakstycke
Lägg upp 60 m på st 5,5 mm. 
Fram- och bakstycke stickas  
i våffelmönster så här:  
V 1: 60 am. V 2 (rätsidan): 
60 rm. V 3: *1 rm, 1 am*. 
Upprepa *–* resten av varvet. 
V 4: 60 rm. V 5: 60 am. V 6: 
Upprepa v 3. 
Upprepa v 1–6 till arbetet 
mäter 50 cm. Maska av och 
sticka en likadan längd.

Montering
Se diagram nedan.

Polokrage
Plocka upp 76 maskor med 
rundsticka 5,5 mm. Sticka resår 
2 rm, 2 am. Maska av när 
polokragen mäter 14 cm.

Fransar
Varje frans har 6 garntrådar 
som är 30 cm långa. Placera  
ut 20 stycken fransar jämnt 
fördelat runt ponchons neder-
kant och fäst dem t ex med 
hjälp av en grov virknål  
så här:
1. Vik de 6 trådarna på mitten. 
2. Ha rätsidan på ditt arbete 
mot dig. 
3. Stick ner virknålen genom 
den yttersta maskan. 
4. Dra igenom trådarna  
så att de bildar en ögla. 
5. Dra garnändarna genom 
öglan. 
6. Dra åt ordentligt så att det 
bildas en liten knut upptill.

A B

Sy fast kortsida A på långsida B och 
sy fast kortsida B på långsida A

VINN!

I den fina boken Sticka enkelt till barn hittar du massor av 
härliga mönster till dina små älsklingar. Vi lottar ut 3 exemplar 

av boken, var med och tävla genom att svara på frågan: 
Vad hette de tre gårdarna i Astrid Lindgrens barnbok  

Alla vi barn i Bullerbyn?
1. Lillgården, Mellangården och Storgården 

   X. Västergården, Östergården och Norrgården 
 2. Norrgården, Mellangården och Sörgården

Skicka ett vykort med ditt svar, namn och adress till  
Vinn stickbok 32, Hemmets, 209 82 Malmö.  

Eller mejla till tavling@hemmets.se.  
Skriv ”Vinn stickbok 32” i ämnesraden.  
Senast den 17 aug vill vi ha ditt svar.

Montering

in  i poncho
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