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Byxorna Harlekin har en bra vidd och gott om plats för en blöjbak.
Resåren i överkanten är dubbelvikt, byxan hålls uppe av en stickad snodd.
STORLEKAR
3 (6) 9 (12) månader
MÅTT
Midjevidd: ca. 37 (40) 40 (46) cm
Benlängd (invändigt mått): 20 (22,5) 26 (31) cm
STICKFASTHET
31 maskor x 33 varv slätstickning och mönsterstikning
enligt diagrammet på sticka 3 mm = 10 x 10 cm.
Stickstorleken är endast vägledande.
Får du fler maskor/10 cm byter du till en grövre sticka,
får du färre maskor/10 cm byter du till en tunnare
sticka.
Om du får rätt maskantal men fel varvantal kan det
hjälpa att byta material på stickorna, tex från metall till
trä eller omvänt.

MATERIAL
Garn från Filcolana
Färg A: 100 (100) 100 (100) 150 g Arwetta färg 352
(Red Squirrel)
Färg B: 50 g Arwetta färg 363 (Caramel)
Färg C: 50 g Arwetta färg 197 (Aqua)
Färg D: 50 g Arwetta färg 255 (Limelight)
Färg E: 50 g Arwetta färg 253 (Power Pink)
Rundsticka 2,5 och 3 mm, 40 cm.
Strumpstickor 2,5 och 3 mm.
De korta rundstickorna och strumpstickorna kan
uteslutas om du stickar mha magic loop på en lång
rundsticka.
2 stickmarkörer eller restgarn i kontrastfärg som
hängs om maskorna som skall markeras.
2 säkerhetsnålar, 1 maskhållare eller masksnören.
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Tekniker

Arbetsgång

SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

Byxorna stickas uppifrån och ner.

ö1h
Högerlutande ökning, lyft upp tråden mellan 2 maskor,
bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka den rät.

Först stickas 2/3 av resårkanten, sedan stickas hål för
snodden varpå resåren stickas färdigt. Resåren viks
dubbel och stickas ihop.

ö1v
Vänsterlutande ökning, lyft upp tråden mellan
2 maskor på stickan, sticka den vridet rät.

Därefter stickas mönster enligt diagrammet samtidigt
som det ökas för kil i grenen innan byxan delas i två ben
som stickas färdiga var för sig.
Benen avslutas med en bred dubbelvikt resår.
Till sist stickas en lång snodd (I-cord/I-snodd) som träs
i hålen i midjeresåren.
Diagrammet läses alla varv från höger till vänster.
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Beskrivning
RESÅRMUDD
Lägg med färg A och rundsticka 2,5 mm upp 144
(160) 160 (176) maskor. Sammanfoga för att sticka
runt, se till att maskorna inte snor sej kring stickan.
Sätt en markör på stickan som visar varvets början
= mitt bak.
Sticka resår (1 rät, 1 avig), till resåren mäter 7 (9) 9
(11) cm.
Nästa varv (hålvarv): *Sticka 3 maskor resår,drag
den 2:a maskan på vänsterstickan över den 1:a maskan,
sticka 1 avig, 1 omslag, sticka 3 maskor resår* upprepa
*-* varvet ut.
Sticka ytterligare 2 (2,5) 2,5 (3,5) cm resår.
Sticka ihop resårmudden enligt följande:
Vik upp resåren så att uppläggningskanten ligger
bakom stickan med maskorna på, plocka upp
uppläggningskantens första maska på vänsterstickan
och sticka 2 räta maskor tillsammans, *plocka upp
nästa maska från uppläggningskanten på vänsterstickan

och sticka 2 räta maskor tillsammans *, upprepa *-*
varvet ut.
Resårmudden är nu dubbel och hålvarvet är på kantens
utsida.
Endast storlek 3 månader
Sticka 1 rätt varv och öka 6 maskor jämnt fördelat över
varvet = 150 maskor.
Endast storlek 12 månader
Sticka 1 rätt varv och öka 4 maskor jämnt fördelat över
varvet = 180 maskor.
Samtliga storlekar
Byt till rundsticka 3 mm.
BYXOR
Sticka mönster enligt diagrammet, på 1:a varvet ökas
enligt följande (omslagen räknas som en maska och
görs i den färg som visas i diagrammet):
Nästa varv: 3 räta, *1 omslag, 5 räta*, upprepa *-* till
2 maskor återstår, 1 omslag, 2 räta = 180 (192) 192
(216) maskor.
Nästa varv: Sticka enligt varv 2 i diagrammet, alla
omslag stickas vridet räta, samtidigt markeras den
1:a maskan (mitt bak) och maska 91 (97) 97 (109)
(mitt fram) med en stickmarkör/markeringstråd.
Sticka varv 3 till 60 (60) 72 (72) enligt diagrammet,
arbetet skall nu mäta 22,5 (24) 27,5 (29) cm.
Kil
Fortsätt att sticka mönster enligt diagrammet,
arv 61-63 (61-63) 1-3 (1-3).
Öka för grenkil, observera att kilmaskorna inte visas
i diagrammet, den mittersta romben, där kilen ligger
görs bara bredare.
Nästa varv: Sticka varv 64 (64) 4 (4) enligt diagrammet
öka enligt följande: 1 rät, ö1v, sticka till den markerade
maskan mitt fram, ö1h, 1 rät, ö1v, sticka mönster
varvet ut, ö1h.
Nästa varv: Sticka enligt diagrammet utan ökningar.
Nästa varv: Sticka varv 66 (66) 6 (6) enligt diagrammet öka enligt följande: 2 räta, ö1v, sticka till 1 maska
före den markerade maskan mitt fram, ö1h, 3 räta, ö1v,
sticka mönster till det återstår 1 maska på varvet, ö1h,
1 rät.
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Nästa varv: Sticka enligt diagrammet utan ökningar.
Nästa varv: Sticka varv 68 (68) 8 (8) enligt diagrammet öka enligt följande: 3 räta, ö1v, sticka till 2 maskor
före den markerade maskan mitt fram, ö1h, 5 räta, ö1v,
sticka mönster till det återstår 2 maskor på varvet, ö1h,
2 räta.
Dela arbetet så att benen kan stickas var för sig:
Sticka varv 69 (69) 9 (9) enligt diagrammet på följande
sätt: Sticka 3 maskor, sätt dessa 3 maskor på en
säkerhetsnål, sticka 91 (97) 97 (109) maskor, flytta
dessa maskor till en maskhållare och låt dem vila, sticka
5 maskor (den mittersta av dessa är mitt fram), sätt
dessa 5 maskor på en säkerhetsnål, sticka till 3 maskor
återstår på varvet, flytta den 1:a av dessa till högerstickan (utan att sticka den), sätt de följande
2 maskorna på den 1:a säkerhetsnålen (där varvets
3 första maskor sitter).
Arbetet är delat och det sitter 5 maskor på vardera
säkerhetsnålen och det är 91 (97) 97 (109) maskor
till vardera benet, maskorna till höger ben sitter på en
maskhållare.
VÄNSTER BEN
Sammanfoga för att sticka de 91 (97) 97 (109)
maskorna runt, flytta först den första maskan på

högerstickan (den som inte stickades på föregående
varv), till vänsterstickan, sätt en markör som visar
varvets början på stickan, sticka 2 räta maskor tillsammans = 90 (96) 96 (108) maskor.
Fortsätt att sticka mönster enligt diagrammet till benet
mäter 16 (17,5) 21 (25) cm, sista varvet skall vara ett
varv där det på nästa varv skall bytas färg i mönstret.
Ta av ganet och fortsätt sticka med färg A.
Nästa varv (minskningsvarv): Sticka 2 (0) 0 (0) räta,
*2 räta tillsammans*, upprepa *-* varvet ut = 46 (48)
48 (54) maskor.
Resårmudd
Byt till sticka 2,5 mm.
Sticka resår (1 rät, 1 avig) till resårkanten mäter 8 (10)
10 (10) cm (eller 4 (5) 5 (5) cm om du inte vill ha en
dubbelvikt mudd).
Ta av garnet med en trådända som är 3 gånger så lång
som resårens omkrets, maska av med sydd italiensk
avmaskning enligt följande:
1. Stick in nålen i 1:a maskan på vänster sticka som om
den skulle stickas avigt, drag igenom garnet.
2. Stick in nålen mellan 1:a och 2:a maskan, bakifrån
och ut på framsidan.
3. Stick in nålen i 2:a maskan, framifrån och ut på
baksidan.
4. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle stickas rät, drag igenom garnet och lyft maskan av stickan.
5. Stick från framsidan in nålen, från höger mot vänster, bakom 2:a maskans främre maskbåge och framåt,
drag igenom garnet.
6. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle stickas avigt, drag igenom garnet och lyft maskan av stickan.
Upprepa 2 - 6 till det återstår 1 maska (avig) på vänsterstickan.
Avslutning:
7. Stick från framsidan in nålen, från höger mot vänster, i den först avmaskade maskan, drag igenom
garnet.
8. Som punkt 6. Samtliga maskor är avmaskade. Fäst
trådändan ordentligt.
HÖGER BEN
Flytta över höger bens maskor till en sticka 3 mm.
Flytta över den första maskan från högerstickan (den
som sitter närmast stickspetsen) till vänster sticka, sätt
en markör som visar varvets början på stickan, sticka
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2 räta maskor tillsammans = 90 (96) 96 (108) maskor.

DIAGRAM

Sticka färdigt benet på samma sätt som vänster ben.
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MONTERING
Sticka ihop grenkilens maskor samtidigt som de maskas
av: Sätt maskorna från säkerhetsnålarna på var sin
sticka. Håll de båda stickorna parallelt, rätsida mot
rätsida, i vänster hand, sticka ihop dem (från avigsidan)
enligt följande:* stick in stickan i 1:a maskan på den
närmaste stickan och sedan i 1:a maskan på den bortre
stickan, sticka ihop maskorna rätt*, upprepa *-*
1 ggr och drag den första maskan på högerstickan över
den andra som vid vanlig avmaskning**. Upprepa från
*-** till samtliga kilmaskor är avmaskade.
Ta av garnet.
Sy ihop de små hålen som bildas i kilens sidor. Fäst allla
trådändor.
Knytband (stickad snodd/I-cord/I-snodd)
Lägg med en av mönsterfärgerna på strumpsticka 2,5
mm upp 3 maskor, *utan att vända på arbetet, skjut
maskorna till höger ända av stickan, strama garnet
bakom arbetet och sticka 4 räta maskor från rätsidan
igen*, upprepa *-* till snodden mäter 80 (80) 80 (90)
cm, sticka ihop de 3 maskorna rätt. Ta av garnet, drag
det igenom maskan och fäst trådändorna.
Trä i knytbandet i hålen i resårmuddens hålvarv, använd
en trubbig stoppnål eller virknål.
Slå en knut ytterst i varje ända.
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Färg E
Färg D
Färg C
Färg B
Färg A
Omslag med färg A
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