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Barnponcho i Eliza 

 
Material 

Garn: Scheepjes Eliza, 2 nystan vit nr. 218, 1 nystan rosa nr. 228 

Stickor och virknålar: Parstickor 4 mm. 40 cm rundsticka 4,5 mm. Virknål 7 mm. 

Stickfasthet: 19 maskor/10 cm med mönsterstickning. 

Storlek: Den motvilliga fotomodellen är 104 cm lång, en ganska kort nybliven 5-åring. 

Mönsterrapporten 
Lyft alltid första maskan, rätt på räta varv och avigt på aviga varv. 

Varv 1 med rosa: aviga maskor hela varvet. 

Varv 2 och 4 med vitt: räta maskor hela varvet. 

Varv 3 och 5 med vitt: aviga maskor hela varvet. 

Varv 6 med rosa: 2 räta maskor, *släpp nästa maska, repa upp maskan 4 varv ner (dvs. alla 

vita varv) och stick in vänster sticka i maskan från varv 4, som ligger under de 4 lösa trådarna 

(senaste rosa varvet) sticka maskan rätt (jag plockar upp maskan med höger sticka, för över 
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den till vänster stickan och sen stickar jag den rätt), 3 räta maskor* upprepa varvet ut men 

avsluta med 2 räta maskor istället för 3. 

Varv 7 med rosa: aviga maskor hela varvet. 

Varv 8 och 10 med vitt: Räta maskor 

Varv 9 och 11 med vitt: aviga maskor 

Varv 12 med rosa: 4 räta maskor *släpp nästa maska, repa upp, sticka maskan rätt från varv 

7 (som på varv 6), 3 r*, 1 räta maska. 

 

Start: 
Idén är enkel: Man stickar två rektanglar 26*60 cm som sys ihop. Sedan plockar man upp 

maskor för kragen och stickar ribbstickning tills man är nöjd och till sist virkar man en kant på 

rubbet. Hittar du ett mönster du gillar kan du göra det istället för det jag valt. Superenkelt! 

Lägg upp 53 maskor (mönstret ska vara delbart med 4+1) med rosa. 

Sticka enligt mönsterrapporten i 60 cm. Jag rekommenderar att alltid räkna varv och jag fick 

upprepa mönsterrapportens 12 varv 18 gånger för att få 60 cm. Gör en till likadan.  

Sy ihop de två rektanglarna utifrån bilden.  

 

 

Halslinning: Med 40 cm rundsticka 4,5 mm och rosa garn: plocka upp ca. 74 maskor runt 

halslinningen och sticka 1r, 1a i 27 varv. Byt till vitt och sticka ett varv 1 r, 1 a och maska av. 
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Nederkant: Med virknål 7 och dubbelt vitt garn: 

Varv 1: Virka ca. 97 fm per sida, 3 fm i varje hörn. Det kan vara lite krångligt att få in den 

stora virknålen i de yttersta maskorna, så jag virkade lite längre in helt enkelt och det tycker 

jag inte syntes så mycket.  

Varv 2: *5 stolpar i samma maska, hoppa över 1 m, 1 fm, hoppa över 1 m* Varvet ut. (Jag 

börjar med 2 lm) Jag gör inget särskilt i hörnen. 

Fäst alla trådar. Klart! 
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