
Poncho i dominorutor 

  

Bilden till vänster visar en poncho som är stickad i mycket tunt entrådigt garn ämnat att sticka 

spetssjalar med. På bilderna till höger är den stickad i grövre garn. Ponchon till vänster har en snål 

halsringning och där finns en halv dominoruta i nacken. Framtill används v-formen som bildas av 

rutorna. Den grön/grå/gula har en större ringning som det sitter halva dominorutor i olika storlek i 

fram och bak.  

Det går bra att göra en poncho i vilket garn man vill. Här är en beskrivning av hur jag gör. Bilderna 

visar en miniatyrponcho. 

Det finns en bok av Vivian Höxbro som heter Dominostickning, den är nyttig om man inte gjort 

sådana rutor tidigare. 

Till en poncho lägger jag upp ett ojämnt antal maskor. 

  

1 Första varvet stickas rätt med undantag av sista maskan som stickas avigt.  

2 På nästa varv lyfter jag första maskan som om den skulle stickas rät, därefter stickar jag räta 

maskor fram till de 3 mittersta maskorna på varvet, lyfter 1, stickar ihop 2 och drar den lyfta maskan 

över, så stickar jag räta till sista maskan som stickas avigt. 

  



3 Sticka ett varv tillbaka utan minskningar. 

Alla varv avslutas med en avig och alla varv börjar med en lyft som om den skulle stickas rät. Detta 

görs för att det ska bli lätt att plocka upp maskor i sidorna av rutorna. 

De två varven (2 och 3) upprepas så att på ena varvet minskas i mitten av varvet och på nästa varv 

stickas utan minskningar.  

Alltså stickas alla varv från rätsidan:  

Lyft 1 som om den skulle stickas rät, räta till de 3 mittersta maskorna, lyft 1, sticka ihop 2 och drag 

den lyfta över, räta till sista maskan som stickas avigt. 

Alla varav från avigsidan stickas:  

Lyft 1 som om den skulle stickas rät, räta till sista maskan, 1 avig. 

När första rutan bara har 1 maska kvar så plockas nya upp utmed sidan av rutan. Antalet maskor 

utmed sidan ska vara lika många som hälften (minus den ojämna maskan) av de som lades upp allra 

först, den ojämna maskan plockas upp längst ner i kanten på rutan.  

  

 

Därefter läggs nya maskor upp genom att man vänder på stickningen och så stickar man en maska i 

den sista maskan på stickan, man sätter över den från höger sticka till vänster och så fortsätter man 

så till önskat antal maskor finns på stickan, då stickar man första aviga varvet med räta maskor till 

sista maskan som stickas avigt.  

 



Nu görs en bedömning av hur många rutor som behövs för att ponchon ska få rätt storlek. Den första 

rutan kommer att hamna längst ner mitt fram och den sista rutan i raden kommer att hamna längst 

ner mitt bak.  

Så här ser ponchon ut när alla rutorna är stickade. 

  

Så här såg min poncho ut när den låg på golvet med avigsidan upp.  

 

Här är långsidan dubbelvikt och den korta sidan vikt mot den långa. Då syns var den ska sys ihop. 

 



Den ponchon fick en halv dominoruta i överkanten bak. Halsringningen avslutades med en I-cord och 

kanten nertill virkades med fasta maskor.  

 

Här är den lilla ponchon hopvikt och visar framsidan. 

 

Här syns baksidan. 

  

Den lilla ponchon är likadan framtill och baktill, den har fått en halskant av virkade halvstolpar och så 

är även nerkanten gjord.  
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