Max byxa - stickade babyleggings
Storlek: ca 50-62, 68-74, 80-86
(växer med barnet pga resårstickningen och de uppvikta byxbenen)
Garnförslag: Drops merino extra fine, Novita 7-bröder
Stickor: rundsticka 40 cm nr 4, strumpstickor nr 4.
Resårstickning = 2 r, 2 a.
Lägg upp 94, 110, 126 m på st 4. Börja varvet med en avig maska, därefter
resårstickning i 20, 24, 28 m. Placera en markör, sticka 5 räta maskor, placera
en markör. Sticka 42, 50, 58 maskor i resårstickning (börja med 2 aviga)
Placera en markör, sticka 5 räta maskor, placera en markör. Sticka 20, 24, 28 m
i resårstickning (börja med två aviga), avsluta varvet med en avig maska. I
fortsättningen stickas alltid de fem maskorna i var sida mellan markörerna räta.
Sticka 5 v för alla storlekar. Därefter görs en hålrad för band, ungefär i
varannan grupp av aviga maskor enligt följande; *sticka 2 a tillsammans, 1
omslag* Hål mellan markörerna görs enligt följande: Sticka 2 r m, gör ett
omslag, sticka 2 r tillsammans, sticka en rät.
Fortsätt sen sticka resårstickning.
Vid 5, 7, 9 cm stickas förkortade varv för att göra byxorna högre bak. Början av
v =mitt bak.
Sticka från början av v 20, 23, 26 m, vänd. Sticka 40, 46, 52 m vänd. Sticka
tillbaka till början av v.
Sticka från början av v 16, 19, 22 m, vänd. Sticka 32, 38, 44 m. Vänd. Sticka
tillbaka till början av v.
Sticka från början av v 10, 15, 18 m. Vänd. Sticka 20, 30, 36 m, vänd. Sticka
tillbaka till början av v.
Fortsätt som vanligt att sticka runt runt. Sticka tills arbetet mäter 11, 15, 18
cm. Mätt från framkanten och ner. Öka då 1 m efter 47, 55, 63 m. Lägg en
markör i denna m. Denna maska stickas alltid avig. Sticka 47, 55, 63 m. Öka 1
m, lägg en markör i denna maska. Denna maska stickas alltid avig. Sticka 1 v.
Nu ökas vartannat v, sammanlagt 5 ggr, 1 m på var sida om maskan med
markören= ökas 4 m /varv. = 116, 132, 148 m. Sticka de nya maskorna antigen
avigt eller rätt, så de passar in i resårstickningen.

Sticka tills arbetet mäter 16, 20, 23 cm från framkanten.
På nästa varv, sticka fram till en maska före maskan mitt fram. Avmaska de tre
mittersta maskorna. Avmaska motsvarande tre maskor baktill.
Nu delas arbetet upp för benen. Lägg 55, 63, 71 maskor för ett ben till sidan,
och de 55, 63, 71 maskorna för det andra benet på strumpstickor. Sticka ihop
första och sista maskan på varvet. Lägg en markör i den. Denna maska stickas
alltid avigt. Sticka 3 v.
Nu minskas en m på var sida om maskan med markören vart 3:e, 4:e, 5:e varv,
7, 7, 9 ggr. Sticka 3 v och ta ihop maskan med markören så att det går jämnt ut
med resårstickningen.
Då återstår 39, 47, 51 m.
Sticka tills benet mäter 15, 22, 27 cm, eller önskad längd. Avmaska.
Sticka andra benet likadant.
Sy ihop hålet som lämnade där du maskade av de tre maskorna mitt fram och
mitt bak. Gör en snodd och trä genom hålvarvet upp i midjan.

Mönstret får endast användas för privat bruk.

