
Mohairponcho 
Design: Sari 

 
 
 
Garn:   Onion Mohair+Wool  
 
Åtgång & färg: 2 x 50 g färg nr 317 Ljusgrå (fg 1) 
  2 x 50 g färg nr 313 Pink (fg 2) 
 
Stickor:  Stickor 5 mm 
 



Lägg upp 92 maskor med fg 1 Ljusgrå. 
Kantmaskan stickas 1 rm i början och slut av 
alla varv.  
 
Sticka vågmönster och i ränder enligt 
följande: 
 
Varv 1– 4: Sticka rm på rätsidan och am på 
avigsidan 
 
Varv 5: 1 kantm, (2 rm tills) 3 ggr, *(1 
omslag, 1 rm) 6 ggr, (2 rm tills) 6 ggr* 
upprepa *-* tills du har 7 maskor kvar, (2 rm 
tills) 3 ggr, 1 kantm. 
 
Varv 6: Sticka alla maskor rät, omslagen 
stickas som vanligt så att det bildas hål vid 
ökningarna. 
 
Varv 7-12: sticka rm på rätsidan och am på 
avigsidan. 
 
Varv 13: 1 kantm, (2 rm tills) 3 ggr, *(1 
omslag, 1 rm) 6 ggr, (2 rm tills) 6 ggr* 
upprepa *-* tills du har 7 maskor kvar, (2 rm 
tills) 3 ggr, 1 kantm. 
 
Varv 14: Sticka alla maskor rät, omslagen 
stickas som vanligt så att det bildas hål vid 
ökningarna.  
 
Byt färg till färg 2. 
 

Upprepa varv 7-14 tills arbetet mäter ca 1 m. 
En mönsterrapport = varv 7-14, sticka i 
randmönster genom att byta färg efter två 
mönsterrapporter. Sticka i ränder hela arbetet 
igenom. Sluta på en mönsterrapport i fg 2 
Pink och på ett varv 12. 
 
Avmaska alla m. 
 
Från rätsidan, håll ihop den avmaskade 
kanten i fg 2 (Pink), dvs kortsidan, lätt och 
passa in den mot totalt 6 mönsterrapporter 
på vänster sida av långsidan i början av arb. 
Sy ihop (se foto). Fäst alla trådar.  
 
Gör en tofs: Vira 30 varv 
av färg 2 runt din hand. 
Trä en garnbit att hänga 
upp tofsen igenom 
cirkeln. Vira några varv 
garn en bit ner från 
toppen och knyt sen ihop 
med dubbla knutar. Låt 
garnbiten du trätt igenom 
komma ovanför knutarna 
och stick sen in ändarna i 
tofsen med en nål. Klipp 
upp änden. Sy fast tofsen 
i högra hörnet med garnet du trätt igenom 
tofsen. 
 
Copyright Sari T. Mönstret kan laddas ner på hippstick.se 
enbart för privat bruk. 

 

 


