
Göteborgs-Posten
”Vi ville avsluta jubileumsåret med ett fyrverkeri, och
eftersom GP sedan 1982 har förgyllt den göteborgska
nyårskvällen med just ett sådant så blev december månad så
klart en Göteborgs-Posten. Ponchon är stickad uppifrån och
ned i svart med svarta paljetter som skapar bakgrunden till
nyårsnatten. Man avslutar ponchon genom att virka in
fyrverkerierna. Samtidigt som vi satt och knöt in trådarna kom
vi på smeknamnet Årskrönikan – detta då man i fransen kan
sticka in restgarner av de projekt som blivit gjorda under året
och därmed dra sig till minnes allt roligt man har skapat!”

Garnåtgång: fg 1: 50 g. Componente - svart
fg 2: 100 g. Drops Brushed Alpaca Silk - svart
fg 3: 300 g. Mondial Bio-Soft – svart
fg 4: 100g Drops Eskimo – svart
+ en himla massa restgarner i olika färger och 
grovlekar. 

Verktyg: rundstickor 9 mm samt virknål 8 mm
Masktäthet: 12 maskor/10 cm – kontrollera masktätheten, byt stickor om det inte stämmer. 

Börja uppifrån och sticka neråt. Sticka de första varven fram och tillbaka på rundstickan 
tills arbetet är tillräckligt stort för att rundstickan går att använda till att sticka runt med. 

Lägg upp 40 m med 1 tråd av vardera av fg 1, 2 och 3 (= sticka med 3 trådar samtidigt). Sticka 2 v 
rätstickning. Gör ett hålvarv: *1 omslag, lyft en maska, sticka 1 rm, drag den lyfta m över den 
stickade.* upprepa *-* varvet ut.  Sticka 1v rätm tillbaka. 

Markera var 10:e maska som axel, mitt bak, axel och mitt fram. Fortsätt vidare med slätstickning
samtidigt  som  det  ökas  med  1m  på  var  sida  om  de  fyra  markerade  maskorna  (=  +  8
m/ökningsvarv) vartannat varv 10 gånger = 120m. Fortsätt sedan med ökningarna vart 4.e varv 10
gånger = 200 m.
Sticka sedan slätstickning utan ökningar till önskad längd, garnmängden räcker till ca 55 cm. 

Avsluta med 2 räta varv och avmaska med aviga maskor.

”Fyrverkeri-kanten” - garntrådar knyts på tråd innan det virkas
Ta fram dina restgarner (eller shoppa nytt garn – gärna då i melerat garn så att det blir så effektfullt
som möjligt). Klipp dem i längder om ca 15 – 30 cm – de kan med fördel vara av olika längd så att
det  blir  extra  spralligt  i  nederkanten.  Längs  med  det  ena  Eskimo-nystanet  knyts  de  klippta
längderna fast i grupper om ca 4 trådar med ca 20 cm mellanrum.
Virka  med  virknål  8  mm  och  det  ”knutna  nystanet”  två  varv  med  fasta  maskor  längs  med
avmaskningskanten. Placera 1 fm i varje avmaskad maska. När det första nystanet Eskimo tar slut
så knyt på frans-grupper efter hand som du virkar (detta eftersom det inte behövs så mycket från
det andra nystanet). 

Fäst alla trådar och din GP är klar!

www.deisydesign.nu 
Kungsportsavenyn 39, 411 36 Göteborg, 031-202575, info@deisydesign.nu

FB: deisydesign IG:@deisydesign


