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669-14Super Kid Mohair & Sunny
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LÄS HELA 
MÖNSTRET  
INNAN DU  

BÖRJAR  
STICKAStickad byxa

Garn: Super Kid Mohair & Sunny
Garnåtgång: 7 nystan Super Kid Mohair, 5 nystan Sunny.
Storlek: S (M) L
Stickor: 2 st rundstickor nr 5, 80 cm
Tillbehör: resårband, ca 80 cm för midjan.
Design & beskrivning: Lillebil Falkenströms Design 

Lägg upp 50 (55) 60 m med dubbelt garn (1 tråd 
Super Kid Mohair och 1 tråd Sunny). Två likadana 
stycken ska stickas, men det ena stickas spegel-
vänt. Arbetet stickas i slätstickning.

Linningen: Sticka 1 cm slätstickning, därefter 1 
varv avigt. Fortsätt sedan med slätstickning. Då 
blir det lätt att vika ner linningen.

Öka 1 m bak efter 13 varv. Öka 1 m fram efter  
13 varv. Öka sedan på bakdelen 1 m. Och efter  
4 (5) 6 cm ökar du ytterligare 1 m. Öka likadant 
på framdelen, först 1 m och efter 6 (7) 8 cm yt-
terligare 1 m. Därefter öka 2, 2, 1 m på framsidan 
och 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3 m på baksidan. Sticka sedan 
framsidan utan ökning men fortsätt att minska 
2 m på framkanten 2 ggr och sticka 2 (3) 4 varv. 
Bakdelen ska vara lägre och framdelen högre.

Sy ihop mitt fram och mitt bak med kaststygn. 
Det ska inte vara några tjocka sömmar.

Sticka nu höger ben genom att sticka runt (inga 
sömmar). Minska på insidan av benet var 4:e (5:e) 
6:e cm tills du har  42 (46) 50 m. Sticka sedan 10 
(11) 12 cm rakt. Därefter ökas var 3:e varv tills du 
har 65 (67) 69 m. Gör först ökningen på insidan, 
nästa gång på utsidan, därefter mitt fram och sist 
mitt bak. Så blir byxorna snyggt utsällda. Läng-
den bestämmer du själv.

Slutmontering: Vik ner och sy fast linningen, men 
lämna öppet för att få in resårbandet. Avslutning-
en på varje ben görs på samma sätt om linningen, 
men efter det aviga varvet stickas ett rätt varv, 
maska sedan av ganska löst. Sy fast uppviket på 
byxan.
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