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Flettestrikket firkantponcho 
med løs hals  
- PUS

Design: Birte Aartun
Foto: Fotograf Anita Hamremoen 

MÅL
Hver ponchodel måler ca. 38 x 83 cm. 
Omkrets hals: Ca. 80 cm, høyde ca. 21 cm.

GARNFORBRUK 
Poncho: 350 g Pus, lyseblå nr. 4019.
Vil du strikke poncho uten frynser trekkes fra ca. 50 g på garnmengden.
Løs hals: 100 g Pus, lyseblå.

PINNER 
Rundp nr. 8 (gjerne ekstra lang) og 9. Liten rundp nr. 9 til løs hals. Hjelpepinne.

TILBEHØR
4 store babyblå hjerteknapper i perlemor til ponchoen: 2381-44F16.

STRIKKEFASTHET 
12 m i vevstrikk-mønsteret = 10 cm i bredden.
Strikk alltid en prøve for at størrelsen skal bli korrekt.



2

PONCHO
Legg opp 52 m på p nr. 8. Bytt til p nr. 9 og strikk frem og tilbake, 
mønster ifølge diagrammet, 1. p = retten. Strikk til arb måler ca. 83 cm. 
Fell av samtidig som det strikkes 2 m rett sammen x 4 over 
flettens m. Strikk et stykke til.

MONTERING
Sy delene sammen som skissen 
viser – strekk litt i kortenden 
(oppleggskant/avfellingskant) på den 
delen som sys mot sidekanten mens 
du syr.
Kanter: Strikk opp m på rundp nr. 8 
fra retten av nederkanten, begynn og 
slutt midt bak. Strikk opp ca. 6–7 m 
for hver 5. cm (kanten skal være fast 

og «stramme opp» arb). Vend arb med vrangen ut og strikk vridd 
rett samtidig m felles av, vridd rett strikkes i maskens bakre ledd.
Strikk samme kant rundt åpningen til hals og nakke.
Frynser langs nederkanten: Fest frynser med ca. 5 cm 
mellomrom langs nederkanten. Lag frynser slik: Legg sammen 4 
tråder med lengde ca. 60 cm, og brett bunten dobbelt på midten 
slik at det dannes en løkke i den ene enden. Bruk en heklenål og 
trekk løkken opp fra vrangen mot retten av nederkanten – til løkken 
er stor nok til at du kan stikke tommel og pekefinger gjennom 
den. Trekk alle 8 trådene gjennom løkken og stram til slik at løkken 
lukkes. Når alle frynsene er festet skal de festes til hverandre som 
skissen og bildet viser: Ta 4 tråder fra hver frynse og slå en knute 
ca. 4 cm ned på tråden. Til slutt renklippes frynsene med en skarp 
saks til lik lengde (ca. 14 cm etter nederste knute).
Sy fast dekorknappene, se bildet.

LØS HALS
Legg opp 90 m på liten rundp nr. 9. Strikk rundt, mønster ifølge 
diagrammet – men kun rapporten som er merket med hals (30 m). 
Gjenta rapporten ut omg. Strikk til arb måler ca. 21 cm, avpass etter 
fletten. Fell av samtidig som det strikkes 2 m rett sammen x 4 over 
flettenes m. 
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Rapport hals − gjentas

PONCHO − 52 m

  rett på retten, vrangt på vrangen
  vrangt på retten, rett på vrangen
  VEVSTRIKK: Ta 3 m vr løs av p (som om de skulle strikkes vrangt)
  med tråden FORAN arb (retten) eller BAK arb (vrangen)
  FLETTE: Sett 4 m på en hjelpep foran arb, 4 r, strikk så m fra hjelpep rett


