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Vuxenponcho i Stardust 

 
Jag har en förkärlek för mönster som man lätt kan anpassa som man vill. Detta 

ponchomönster består av två rektanglar som sys ihop. Du kan göra dessa trianglar i vilken 

teknik du vill, enfärgat, slätstickning, virkat etc… Den enda du behöver veta är vad garnets 

masktäthet är för det mönster du valt och sen är det bara att köra. 

Jag har valt mönstret ”feather and fan” till min poncho eftersom jag ville ha lite struktur och 

mönstret passar toppen till två färger. Det är också väldigt lätt med fyra varv, varav bara ett 

är lite mer komplicerat än räta och aviga. Sen tänkte jag också på vatten med de två blå 

nyanserna eftersom jag tycker att mönstret liksom bildar vågor.  

Material 

Garn: Scheepjes Stardust 

I st 100 grams nystan a vardera: Ljusblå nr 654 och mörkblå nr 656. 

Stickor nr: Rundsticka minst 60 cm. 5,5 mm. 

Stickfasthet: 21 m/10 cm enligt mönster 

Virknål nr 4,5 till kanten. 
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Storlek: Ja, detta är ju lite svårt. Jag är 158 cm kort och rätt rund, jag har nog storlek 42 

(ibland 40) och denna poncho passar mig. Skulle nog säga att den nog passar rätt många 

olika storlekar, men det är ju lite personligt hur stor man vill ha den också. Så här sitter den 

på mig:  

 

Mönster ”feather and fan”: 

Mönstret ska vara delbart med 18 + 2. 

Tänk på att sticka sista maskan avigt på alla varv, samt lyfta första maskan rätt. Då blir 

kanten snygg. 

Varv 1: Mörkblått: Räta maskor. 

Varv 2: Mörkblått: Aviga maskor. 

Varv 3: Ljusblått: Lyft första maskan rätt, *(sticka 2 räta maskor tillsammans) 3 ggr, (1 omsl, 

1 rm) 6 ggr, (sticka 2 räta maskor tillsammans) 3 ggr. Upprepa *-* till sista maskan som 

stickas avigt. 

Varv 4: Ljusblått: räta maskor. 

Start: 

Varje rektangel ska vara ca. 43*76 cm. 

För att få 43 cm när man har 21 maskor i stickfasthet: (43*21)/10 = 90,3. Det ska ju vara 

delbart med 18+2 så jag avrundar till 92 maskor. 
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Lägg upp 92 maskor och sticka enligt mönstret tills arbetet mäter 76 cm. Jag avslutar med 

varv 1 och 2 och maskar därefter av.  

Gör en till likadan. 

Avslutning 

Montering: 

Sy ihop enligt bilden: a mot a och b mot b. 

 

Jag ville att den vågiga kanten skulle synas, så jag lade ihop delarna som skulle sys ihop på 

ett bord och så följde jag den vågiga kanten med raka stygn. Väldigt simpelt men det blev 

rätt bra. Självklart kan du välja lite själv hur du vill sy ihop. (Det är klart lättare att välja ett 

mönster med raka kortsidor ) 
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Halslinningen: 

Med dubbelt mörkblått garn och virknål 4,5 mm: 

Varv 1: 1 fm I varje kantmaska. 

Varv 2:  3 lm, 2 st i samma maska, *hoppa över en maska, 1 fm I nästa, hoppa över 1 m, 5 st I 

nästa m* uppepa *-* tills det återstår 3 maskor, hoppa över 1 m, 1 fm I nästa, hoppa över 1 

m, 2 st i samma maska som du gjorde 3 lm och 2 st i. 1 sm i 3e lm. 

 

Fransar: 

Jag älskar fransar. Du kan förstås virka eller sticka en fin kant, men jag valde fransarna. Jag 

virade garnet runt en ganska tunn pocketboks långsida, varje garnbit blir då ca. 20 cm lång. 

Jag använder två mörkblå och två ljusblå garnsnuttar till varje frans. Jag viker dem dubbelt, 

sticker upp virknålen från avigsidan upp mot rätsidan och drar igenom en bit och trär sedan 

garnänden genom öglan. Jag gjorde ca 48 fransar på varje sida, men det är ju en smaksak hur 

tätt man vill ha dem. 
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