


1837 – Loungewear stickade byxor i Mayflower Easy Care 

Storlek: XS/S (M) L (XL) 2XL 

Midjavidd cm: 80 (90) 100 (110) 120 

Längd byxben cm: 
(Invändigt mått) 

68 (70) 72 (74) 76 

Garnåtgång: 
fg 053, Grå, nyst: 6 (8) 8 (10) 10 

Stickor: 3½ 

Rundst (40 cm): 3½ 

Garn: Mayflower Easy Care, 100% Ren ny ull, 185 m/50 g 

Masktäthet: Vågrät: 28 m = 10 cm, Lodrät: 40 v = 10 cm 

För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att arbetet stickas med KnitPro stickor. KnitPro är 

kvalitativa och professionella arbetsredskap till stickning och virkning. 

Höger sida: 
1: Lägg upp på st 3½ 100 (114) 128 (142) 156 m, sticka 2 cm slätst, sticka 1 v avig på räts (vikkant), sticka 1 
cm slätst, sticka tills det är 6 m kvar på stickan, avm 2 m, sticka de 4 sista m. På nästa v läggs det upp 2 m 
över de avm m, sticka slätst tills det har stickats 2 cm från vikkanten, sticka 1 v avigt på räts. 
2: För att få byxorna högre baktill stickas vändstickning enl följande: Sticka 8 rm, vänd arb, gör 1 omsl och 
sticka tillbaka (omslaget är för att undgå hål). Nu stickas 16 m, där omslaget stickas ihop med 9:e maskan, 
vänd, gör 1 omsl och sticka tillbaka. Detta görs totalt 5 ggr med 8 m mer för varje gång. 
3: Nu stickas slätst över alla maskorna till arb från vikkanten mäter 18 (19) 20 (21) 22 cm. 
4: Här börjar grenkilen bak. Sticka 2 rm, öka 1 m, sticka v ut. Sticka 3 v utan ökning. Detta upprepas en gång 
mera.   
5: Nu ska det också ökas framtill. Sticka som beskrivet under punkt 4, men sticka samtidigt tills det återstår 2 
m på stickan, gör en ökning och sticka de 2 sista maskorna. Sticka 3 v utan ökning. Detta upprepas en gång 
mera.   
6: Nu stickas 8 ökningar på vartannat varv både fram och bak på byxorna.  
7: Här börjar byxbenet, sticka 3 v slätst efter sista ökning, sticka 2 rm, sticka 2 rm tills i bakre mb, sticka tills 
det återstår 4 m, sticka 2 rm tills och 2 rm; detta upprepas på vart 4:e v 4 ggr. OBS! Byxbenet kan stickas på 
rundsticka. 
8: När byxbenet ska stickas, kan det antingen stickas på rundst 3½, eller fram och tillbaka på stickor. 
När byxbenet mäter 68 (70) 72 (74) 76 cm eller önskad längd stickas vikkant som beskrivet under punkt 1, 
här startas dock med 1 avigv. 
9: Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll. 

Montering: 
1: Sy ihop byxorna i mitten fram/bak och i grenen. Sy ihop benen ( om de inte är stickade på rundst.) 
2: Vik och sy nederkanterna på benen mot avigsidan. 
3: Vik ooch sy den övre kanten mot avigsidan och sätt i ett snöre. 

IA 




