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Material

Storlek

2 (2, 3, 3, 4) nystan Baby Cotton Organic,
fg 03

Nyfödd-0 (0-3, 3-6, 6-9, 9-12) mdr.

Rundsticka 80 cm/ 3 mm
Maskhållare med kabel
Maskmarkörer

Bredd: 20 (22, 24, 26, 28) cm
Längd: 21 (22, 23, 24, 25) cm mätt mitt bak

Garnkvalité

Mål

Mönsterinformation

Baby Cotton Organic, Hobbii
100% egyptiskt bomull/
50 g = 170 meter

Byxorna stickas nerifrån och upp.
Sticka först benen och montera ihop dem
slutligen. Sticka en liten förhöjning mitt bak
innan linningen.
Sticka en i-snodd som band runt linningen.

Stickfasthet

Tekniker

26 maskor och 35 varv = 10 cm mönster

Hitta instruktionsvideor på tekniker som
används i detta mönster:
Magic loop
https://www.youtube.com/watch?v=FtLaIlfMH
Mg
I-cord/I-snodd
https://www.youtube.com/watch?v=F-IPvSof
GFs
German short rows
https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8

Hashtaggar för sociala medier
#hobbiidesign #hobbiiprimula

Köp ditt garn här
http://shop.hobbii.se/primula-bloomers

Mycket nöje!
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Diagram

Mönster
Höger ben
Lägg upp 40 (44, 46, 50, 52) maskor och sticka runt med magic loop.
Sticka runt i räfflat mönster.
Sticka 10 varv: *1 rätvarv, 1 avigt varv* = 5 räfflor.
Låt maskorna vila på en maskhållare med kabel.
Klipp garnet och lämna ung. 30 cm tråd för montering.
Vänster ben
Lägg upp 40 (44, 46, 50, 52) maskor och sticka runt med magic loop.
Sticka runt i räfflat mönster.
Sticka 10 varv: *1 rätvarv, 1 avigt varv* = 5 räfflor.
Klipp inte garnet men fortsätt sticka vänster ben:

Montering ben
Sticka 4 (5, 5, 6, 6) rätmaskor, 16 (17, 18, 19, 20) mönstermaskor enligt diagram, lägg upp
12 (14, 16, 18, 20) maskor med halvslag, fortsätt runt över högra ben: 16 (17, 18, 19, 20)
mönstermaskor enligt diagram, 8 (10, 10, 12, 12) rätmaskor, 16 (17, 18, 19, 20)
mönstermaskor enligt diagram, lägg upp 12 (14, 16, 18, 20) maskor med halvslag, fortsätt
vidare runt över vänstra ben: 16 (17, 18, 19, 20) mönstermaskor enligt diagram, 4 (5, 5, 6, 6)
rätmaskor = 104 (116, 124, 136, 144) maskor.
Byxa
Fortsätt runt över alla maskor på detta sätt:
4 (5, 5, 6, 6) maskor räfflat mönster, 44 (48, 52, 56, 60) mönstermaskor enligt diagram, 8
(10, 10, 12, 12) maskor räfflat mönster, 44 (48, 52, 56, 60) möstermaskor enligt diagram, 4
(5, 5, 6, 6) maskor räfflat mönster.
Sticka rakt upp tills arbetet mäter 16 (17, 18, 19, 20) cm = mätt längs med sidan inklusive
benet.
Obs! Se till att du avslutar med 2:e eller 4:e diagramvarv.
Minskningar bak
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Fäst en markör på varvets början och igen efter halva utav maskorna = sidmarkör.
Sticka 1 varv räfflat mönster och minska samtidigt 10 maskor jämnt fördelat över första halva
utav maskorna = 94 (106, 114, 126, 134) maskor totalt.
Sticka ytterligare 3 varv räfflat mönster.
Forhöjning bak i räfflat mönster
Sticka fram till 4 maskor före sidmarkören, vänd.
Varv 1: VM, sticka fram till 4 maskor före markören, vänd.
Varv 2: VM, sticka fram till 3 maskor före föregående vändning, vänd.
Upprepa varv 2, 7 gånger totalt.
Du har nu vänt 4 gånger i varje sida.
Fortsätt runt till varvets början.
Obs! VM stickas ihop som 1 maska.
Linning
Sticka ett varv räfflat mönster.
Sticka hålvarv: * Maska av 2 maskor, 5 (6, 7, 9, 10) maskor räfflat mönster* sticka * - * 2
gånger, maska av 2 maskor, 10 (12, 12, 10, 10) maskor räfflat mönster, *maska av 2
maskor, 5 (6, 7, 9, 10) maskor räfflat mönster* sticka * - * 5 gånger, maska av 2 maskor, 10
(10, 8, 8, 12) maskor räfflat mönster, *maska av 2 maskor, 5 (6, 7, 8, 8) maskor räfflat
mönster* sticka * - * 3 gånger.
Sticka ett varv räfflat mönster och lägg på samma gång upp 2 maskor med halvslag över de
avmaskade maskorna.
Sticka 4 varv räfflat mönster.
Maska av i räta.
Montering
Sy ihop hålet mellan benen.
I-cord/I-snodd
Lägg upp 4 maskor.
Varv 1: Sticka 4 rätmaskor, lyft tillbaka maskorna på vänster sticka.
Upprepa varv 1 tills snodden mäter 90 (95, 100, 105, 105) cm. Maska av.
Dra snodden genom hålen längs med linningen.
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