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Expressponcho 

 

Jag sov dåligt en natt, och varje gång jag vaknade hade jag en bild av en poncho i huvudet. 

Den var stickad av alla mina Phil Express-nystan jag hade kvar. De har tagit rätt mycket plats, 

men jag har inte fått någon bra idé. Det är ett härligt chunky garn, 20 % ull och 80 % akryl, 

men det känns mest som ett osticksigt ullgarn. Varmt som tusan är det också. Det finns en 

liten chans att jag kommer behöva en poncho i oktober, så denna behåller jag till mig själv. 

Ponchon får behålla namnet från garnet, då den stickas i expressfart, den tog mig två dagar 

att sticka, det hade kunnat gå på en dag om jag inte haft lite annat för mig på dagarna.  

Material  

Garn: Phil Express från Phildar, 1 nystan var i följande färger: Minerai, Camel, Prusse, 

Bourdeaux, souffre, Glacon, Ecru, Rosee och Jean. 

Stickor nr: 15 mm, gärna rundsticka 80 cm lång. 

Stickfasthet: 6 maskor/10 cm. 

Storlek: Vuxenstorlek 

Övriga tillbehör: Garnnål och virknål för att göra fransarna. 

Start:  
Ponchon består av två stycken rektanglar som är ca. 43 * 76 cm. Jag gjorde båda styckena 

likadana men det behöver man ju inte.  
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Lägg upp 26 maskor på stickor 15. Sticka slätstickning i 76 cm, eller så långt du önskar. Första 

maskan lyfts rätt om sista maskan på föregående varv stickades avigt och sticka första 

maskan avigt om sista maskan på föregående varv stickades rätt. 

Så här randade jag om du vill göra en likadan som min: 

Minerai: upplägg och de 4 första varven. 

Bourdeaux: 8 varv. 

Souffre: 2 varv. 

Prusse: 6 varv. 

Glacon: 4 varv. 

Minerai: 2 varv. 

Camel: 8 varv. 

Ecru: 4 varv. 

Souffre: 4 varv. 

Bourdeaux: 6 varv. 

Rosee: 4 varv. 

Camel: 2 varv. 

Jean: 2 varv. 

Minerai: 4 varv samt avmaskningsvarvet. 

Avslutning  

Fäst alla trådar. 

Sy ihop fram och bakstycket enligt ritningen nedan (sy ihop A mot A och B mot B): 

 

http://www.annimia.com/


www.annimia.com 
 
 
 

 
Original design by Maria Forzén 

www.annimia.com   *****    Instagram: @annimia77   *****   Facebook: Annimia 

Krage: 

Jag gjorde en polokrage på min poncho, men om man vill kan man virka en kant istället eller 

bara sticka en liten resårmudd. Vill du ha en polokrage som min gör du så här: 

Plocka upp ca. 30 maskor (viktigast är att det är ett jämnt antal) längs med halsenkanten. 

Sticka resår (1 rät, 1 avig) i drygt 15 cm (testa att vika ner och sluta när det verkar bra). 

Maska av och fäst trådar. Jag gjorde min i färg Prusse. Genom att använda magic loop-

metoden kan du använda samma rundsticka.  

Fransar: 

Jag älskar fransar så därför är det så klart fransar på min poncho. Du kan ju virka en kant om 

du vill, men tänk på att eftersom styckena är helt slätstickade så krullar sig kanterna och det 

blir inte bättre med virkning. Fransarna hjälper däremot till.  

Klipp 34 cm långa bitar i olika färger av garnet och fäst med hjälp av virknålen. Jag satte 

ganska tätt och med två garnbitar åt gången (då blir det fyra i varje frans som hänger ner). 
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