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Patentstickad poncho 

 

    

Garn: Kauni, två hekto i ett flerfärgat garn och två hekto vitt. När nytt nystan ska påbörjas så blötes 

garnändarna och gnuggas ihop så att det inte blir några trådar att fästa, då blir ponchon lika fin på 

båda sidor.  

Stickor: 4,0 mm rundsticka, om man vill kan man använda en kortare i början men det går bra att ta 

en 80 cm rundsticka och låta en del av vajern gå ut ur stickningen i en ögla.  

Masktäthet är lite svårt att beskriva på patentstickning, men om man räknar omslag och maska som 

en maska så går det 16 maskor på 10 cm ungefär.   

Lägg upp 96 maskor på stickor 4,0 mm med det flerfärgade garnet och sätt ihop till en ring och sticka 

startvarven. 

Startvarv 1: * 1 rät, lägg fram garnet över stickan för att göra ett omslag och lyft en maska* upprepa 

hela varvet och sätt markörer för att markera var ökningarna ska göras, sätt markörerna före den 

11:e, 13:e, 35:e, 37:e, 59:e, 61:e, 83:e och 85:e maskan. 

Startvarv 2: Tag det andra garnet och lägg fram garnet över stickan för att göra ett omslag och lyft en 

maska, sticka nästa maska avig tillsammans med omslaget som ligger vid maskan.  

Varv 1: (flerfärgat garn) *Sticka en rät i maskan med omslaget, lägg fram garnet över stickan för att 

göra ett omslag och lyft en maska* upprepa. När varvet är slut, låt garnet ligga på framsidan 

(hitsidan) av arbetet. Garnen ska inte bindas mellan varven. 

Varv 2: (vitt garn) * Lägg fram garnet över stickan för att göra ett omslag och lyft en maska, sticka 1 

avig i maskan tillsammans med omslaget som ligger vid den* upprepa och låt garnet ligga kvar på 

baksidan av arbetet vid varvets slut.  

Varv 3: Nu görs ökningar. Sticka som på varv 1 fram till markören, lyft av markören från stickan, 

[sticka i maskan med omslaget 1 rät, 1 omslag, 1 rät sätt tillbaka markören. Lägg fram garnet över 

stickan för att göra ett omslag och lyft en maska. Lyft över markören till höger sticka, sticka i nästa 

maska med omslag 1 rät, 1 omslag, 1 rät, lägg fram garnet över stickan för att göra ett omslag och 
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lyft en maska.] Fortsätt nu med 1 rät som stickas med sitt omslag, lägg fram garnet över stickan för 

att göra ett omslag och lyft en maska. Sticka så fram till nästa stickmarkör där ökningen görs på 

samma sätt som står inom [ och ].  

Varv 4: Sticka som varv 2 och vid ökningarna stickas 1 lyft med omslag, 1 avig, 1 lyft med omslag.  

På det här varvet flyttas den första markören i varje par av markörer så att den hamnar efter den 

aviga maskan i de tre som utgör ökningen, det blir alltså före den sista av de tre i ökningen. Den 

andra markören i paret stannar där den är.  

Sticka 3 varv utan ökningar 

Sticka 1 ökningsvarv.  

Fortsätt så och öka vart 4:e varv tills det totalt finns 11 ökningar. Sluta därefter med ökningarna i 

sidorna och fortsätt bara ökningarna mitt fram. Fortsätt att öka mitt fram och mitt bak tills det är 

gjort 24 ökningar.  

Sticka tre varv utan ökningar och när det är tid för ökning 25 så ökas också för uddkanten nertill. 

 

Lägg in ökningar genom att sticka 1 rät, 1 omslag, 1 rät, 1 omslag, 1 rät i samma maska med jämna 

mellanrum. Patentstickningen bildar åsar med rätstickade maskor och det är lagom med 3 sådana 

åsar mellan ökningarna för uddkanten.  Sticka 1 rät, lyft 1 med ett omslag, 1 rät, lyft 1 med ett 

omslag.* Öka i nästa räta maska, lyft 1 med 1 omslag, sticka 1 rät, lyft 1 med ett omslag, 1 rät, lyft 1 

med ett omslag, sticka 1 rät, lyft 1 med ett omslag* upprepa och före ökningen mitt fram och mitt 

bak blir det bara 2 åsar med patentstickning före ökningen. Fortsätt runt hela ponchon och på slutet 

blir det en ökning och därefter ytterligare en ås med patent så att det blir tre vid varvbytet.  

Sticka 3 varv utan ökningar och på första varvet efter ökningarna stickas ökningarna 1 lyft med ett 

omslag, 1 avig, 1 lyft med ett omslag, 1 avig, 1 lyft med ett omslag.  

På nästa ökningsvarv görs ökningarna på samma sätt rakt över de tidigare ökningarna.  

Sticka 10 - 12 varv efter sista ökningarna och avmaska genom att sticka med det flerfärgade garnet, 1 

rät, 1 avig, drag den första maskan över den sist stickade osv.  

Plocka upp med det flerfärgade garnet i halskanten 96 maskor. Sticka 1 rät 1 avig i 6 varv (eller 

önskad längd på resåren) Gör därefter en avrundad resårkant. Gör så här: 

Sticka 1 rät maska och lyft den aviga med garnet framför arbetet, gör så hela varvet, sticka alla räta 

och lyft de aviga med garnet framför.  
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På nästa varv görs tvärt om, lyft de räta med garnet bakom arbetet och sticka de aviga, upprepa det 

hela varvet.  

Upprepa de två varven en gång till.  

Tag en rundsticka ytterligare och sätt varannan maska på den och låt varannan maska sitta kvar på 

den som halskanten stickats med. 

Tag av tråden fyra gånger längre än halsringningens omkrets. Tag en stoppnål och sy maskstygn i 

överkanten så att de maskorna som sitter på ena stickan sys ihop med de som sitter på den andra.  

Resultatet blir att det som sys ihop ser inte avmaskat ut utan det ser stickat ut och gör man det i 

avslutningen på en resår så ser den avrundad ut i kanten.  

Bilderna nedan visar en slätstickad del men det blir likadant när man syr ihop denna kant. 

 

Maskstygn 

Sitt någonstans där det är lugnt och bra ljus. Ha stickningen och en tapetserienål eller stoppnål till 

hands. Träd tråden i nålen. 

  

Håll stickorna parallellt i förhållande till varandra som bilden visar. 

 

Stick nålen genom första maskan på den stickan som är närmast dig och drag igenom tråden från 

höger till vänster genom den maskan. Låt maskan sitta kvar på stickan. 
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Nu sticks nålen in genom första maskan på den andra stickan så som bilden visar, inifrån avigsidan på 

stickningen och ut på rätsidan. Låt också denna maska sitta kvar på stickan. Drag igenom garnet. 

Dessa två första steg är förberedelser till de maskstygn som sedan upprepas. 

Så här gör man bara i starten. 

Nu kommer själva sammanfogningen med maskstygn. Det som kommer nu ska upprepas tills alla 

maskor har sytts ihop. Man kan ha hjälp av att tänka ”rät, avig, avig, rät” när man syr du kommer 

snart att se varför. 

Steg 1 

 

Stick in nålen i första maskan igen från framsidan av stickningen som om en rät maska skulle stickas, 

släpp av maskan från stickan till nålen. 

Steg 2 

 

Stick in nålen i nästa maska på den främre stickan som om den skulle stickas avigt, men låt den sitta 

kvar på stickan. Drag försiktigt igenom garnet. 

Steg 3 

 

Stick in nålen i den bakre stickans första maska som om den skulle stickas avigt och släpp av den från 

stickan. 
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Steg 4 

 

Stick igenom nålen i nästa maska som om den skulle stickas rät och låt maskan sitta kvar på nålen. 

Drag igenom garnet. 

Upprepa steg 1 – 4 om och om igen. När du sytt ihop en bit stanna upp och drag åt maskorna om du 

inte redan gjort det när du sydde, så att maskorna i sömnaden blir lika stora som de stickade 

maskorna. 

På bilden nedan syns hur man sytt utan att dra åt alls. Här tar man nålen och drar i en maska i taget 

så att de blir lika stora som de tidigare stickade maskorna. Resultatet syns på nästa bild. 

 

   

 

Upprepa steg 1 – 4 tills alla maskorna är sydda. De två sista maskorna på stickorna sys genom att 

göra steg 1 och direkt därefter steg 3. 

Använd beskrivningen för eget bruk, inte för försäljning.  

©Barbro Wilhelmsson 2017. 

 

 


