
Mönster 5005                     Poncho-väst 

 
Poncho-västen stickas uppifrån och ner.  
 
Lägg upp 116 (116) m på st nr. 4, med 1 tråd av var kvalitét, sticka runt i resår  
(1 rät, 1 a) 3 cm. 
Sticka ponchon högre bak med vändvarv så här: 
V1: 28 m i resår som m visar, vänd 
V2: VM, 102 m resår som m visar, vänd 
V3: VM, 97 m resår som m visar, vänd 
V4: VM, sticka resår som m visar tills det är 4 m kvar före förra vändningen. 
Fortsätt på detta sätt tills det är vänt 4 ggr i var sida. 
Sticka till v början, sticka 1 v över alla m i resår som m visar och sätt markörer (M) 
till indelning av axlar, fram- och bakstycke. 
Kom ihåg - alla VM stickas bara som 1 maska. 
V1: sätt M, 11 m resår (axel), M, 47 m resår (framstycke), M, 11 m resår (axel), M, 
47 m resår (bakstycke) 
Byt till rundst nr. 4,5 
De 11 m till axel stickas hela tiden i vanlig resår, fram- och bakstycke stickas i 
förskjuten resår på vart 4:e v. 
 
V1: **axel *1 r, 1 a* 5 ggr, 1 r, flytta M, Öknv, 47 m förskjuten resår *1 r, 1 a* 23 
ggr 1 r, Öknh, flytta M** upprepa totalt 2 ggr 
V2: **axel *1 r, 1 a* 5 ggr, 1 r, flytta M, 49 m resår *1 a, 1 r* 24 ggr 1 a, flytta M** 
upprepa totalt 2 ggr 

Storlek: S/M (L/XL)     
Övervidd: 110 (120) cm      
Längd:   60  (65) cm     
Garn: 
 

Whisper Lace (70% ull, 30% silke, 50 g = 400 m) 
Anisia (76% kid mohair, 24% polyamid, 25 g = 235 m) 
från Cewec 

Garnåtgång:  
Whisper Lace fg 110 
Anisia fg 45 
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Stickor: 
 

Rundsticka nr.4 (40 cm) och 4,5 60 och 80cm 

Stickfasthet: (2 trådar) 22 m i resår = 10 cm på st nr. 4,5  
Stämmer inte stickfastheten, byt till tunnare eller grövre 
stickor 

OBS! 
 
 
 

Vändmaska = VM = lyft 1:a maskan avigt med garnet 
framför arb, drag garnet bakåt så maskan liknar en 
dubbel maska. (När det stickas över maskan, stickas den 
som 1 maska.) 
Ökning vänster = Öknv = plocka upp länken mellan 
maskorna framifrån och sticka den vridet rät 
Ökning höger = Öknh = plocka upp länken mellan 
maskorna bakifrån och sticka den rät 
M = markör 



V3: **axel *1 r, 1 a* 5 ggr, 1 r, flytta M, Öknv, resår som m visar till M, Öknh, flytta 
M** upprepa totalt 2 ggr 
V4: **11 m resår *1 r, 1 a* 5 ggr, 1 r, flytta M, resår som m visar, nya m stickas 
med i mönster, flytta M** upprepa totalt 2 ggr 
V5: **axel *1 r, 1 a* 5 ggr, 1 r, flytta M, Öknv, sticka förskjuten resår, r över a, och 
a över r, Öknh, flytta M** upprepa totalt 2 ggr 
V6: **axel *1 r, 1 a* 5 ggr, 1 r, flytta M, resår som m visar, nya m stickas med i 
mönster, flytta M** upprepa totalt 2 ggr 
V7: **axel *1 r, 1 a* 5 ggr, 1 r, flytta M, Öknv, resår som m visar till M, Öknh, flytta 
M** upprepa totalt 2 ggr 
V8: **axel *1 r, 1 a* 5 ggr, 1 r, flytta M, resår som m visar, nya m stickas med i 
mönster, flytta M** upprepa totalt 2 ggr 
 
Upprepa V5 till V8 tills det är 111 (123) m på både fram- och bakstycke = 244 (268) 
m totalt. 
 
Nu delas till fram- och bakstycke, som stickas var för sig till ärmhål. Tag bort M 
 
Framstycke: 
Maska av 11 m i resår (axel) 
Fortsätt över de nästa 111 (123) m utan ökning. 
V1: 111 m i förskjuten resår, r över a, och a över r. vänd 
V2, 3 och 4: som m visar 
Upprepa V1 till V4 tills det raka stycket mäter 12 (13) cm, avsluta med V2 eller V4. 
 
Bakstycke: 
Stickas som framstycket, men tag inte av garnet. Avsluta med samma v som på 
framstycket. 
 
Kropp  
Stickas runt 
V1: Nu börjar hopslagningen. Sticka de 111 (123) m på bakstycket i mönster, så det 
stämmer med slutet på de 12 (13) cm. Lägg upp 11 nya m, sticka de 111 (123) m på 
framstycket i mönster, lägg upp 11 nya m. 
Fortsätt runt och sticka med de nya m i mönster som hittills.  
Sticka tills arb mäter 16 (20) cm från ärmhålet. 
Sticka ytterligare 5 cm i vanlig resår (utan att förskjuta på vart 4:e v). 
Maska av i resår. Fäst trådarna. 
 
   
Design och mönster: Pia Stär 


