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Mönster – stickade ullbyxor. 

Exempel – byxor till nyfödd upp till ca 1 år /12kg (stl. 2 5-24 månader), stickade i Drops Lima (50 gram = 92 meter). 

Garnåtgången knappt 2 nystan (ca 80 - 90 gram) 

Om du använder tjockare garn (dvs färre meter per 50 gram) får du större byxor – och tvärt om, tunnare (längre )  

garn ger mindre byxor.  

1. Beräkna hur många maskor behövs. Lägg upp maskorna på rundstickor, sticka resår (jag brukar sticka 2 räta, 

1 aviga, ca 5-6 cm) 

I mitt exempel lägger jag upp 84 maskor (nästa storlek – 96 maskor, räcker upp till ca 2 - 2,5 år) 

2. Fortsätt sticka räta – om du vill sticka flätor, beräkna hur de ska sitta. I mitt exempel stickar jag:  

*2m aviga – 6m fläta – 2m aviga – 18m räta – 2m aviga – 6m fläta – 2m aviga* – resten räta. 

3. När arbetet ser ut som kvadrat (ungefär, som på nedanstående bild), är det dags att dela arbetet i 2 delar – 

fram och baksida.  Framsidan blir: 2m räta stickade tillsammans (dvs det blir 1 räta), maskor beskrivna ovan 

mellan ”*”, 2m räta stickade tillsammans. Baksidan blir återstående 42 maskor.  

 

4. Sticka varje del för sig.  

- Framsidan – minska 1 maska i början av varje rad tills du har 22 maskor. Fortsätt sticka några varv till (8 - 

10). 

- Baksidan – sticka några varv (8 - 10), fortsätt att sticka – minska med 1 maska i början av varje rad tills du 

har 22 maskor. 

5. Sy ihop fram och baksidan i grenen med osynlig söm 

  

6. Lägg upp maskor för benen (i mitt exempel 42/51 maskor), sticka runt, minska en maska i varje rad tills du 

har 2/3 delar av det ursprungliga antalet maskor (i mitt exempel 28/34). Avsluta benen – *maska av, maska 

av, 1 räta, lägg över den räta maskan till den vänstra stickan* - det blir en elastisk avslutning. 
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7.  
 

8. Avsluta med ett virkat snöre. Klart ☺ 

 

 
 

 

Bilder på hur jag avslutar benen:  
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