
 

 

FALKGARN

BABY BYXA
OCH MÖSSA
STORLEK BYXOR  0-3 (3-6) 6-9 (9-12) mån
STORLEK MÖSSA  0-6 (9-12) mån

Garn:  Emma Soft, 1 n = 50 g, 170 m Falkgarn
100 % bomull

Garnåtgång BYXA:      2 (2) 3 (3) n fg 303   /  1 (1) 1 (1) n fg 11,
                                                    1 (1) 1 (1) n fg 12
Garnåtgång MÖSSA:  1 (1) n fg 303 
Stickor:             2-3 mm
Strumpstickor:              2-3 mm (3 st till avm av mössan)
Tillbehör:              2 knappar
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FALKGARN

BABY BYXA OCH MÖSSA     Best. nr 23190-2011
GARN: Emma Soft, 100 % bomull, 1 n = 50 g, 170 m, Falkgarn

STICKBESKRIVNING:  
Masktäthet: 26 m och 36 v slätstickning på st 2-3 = 10 x 10 cm. 26 m rätstickning på st 2-3 mm = 10 cm. OBS! Kontrollera 
masktätheten noga genom att sticka provlappar. Byt till tunnare stickor om du stickar för löst. Byt till grövre stickor om du 
stickar för fast. Stämmer inte masktätheten får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

BYXOR BAK-HÖGER BEN: 
Lägg med st 2 – 2,5 upp 23 (27) 31 (35) m och sticka 5 v rätstickning. Sticka nu slätstickning i 6 (8) 10 (12) v.
Nästa v: 1 kantm, 3 rm, öka 1 m, rm v ut
Nästa v: avigt
Upprepa dessa 2 varv ytterligare 3 ggr = 27 (31) 35 (39) m. Lägg arbetet åt sidan.

BYXOR BAK-VÄNSTER BEN: 
Lägg med st 2 – 3 upp 23 (27) 31 (35) m och sticka 5 v rätstickning. Sticka nu slätstickning i 6 (8) 10 (12) v.
Nästa v: 1 kantm, rm till 4 m återstår, öka 1 m, 3 rm, 1 kantm
Nästa v: avigt
Upprepa dessa 2 varv ytterligare 3 ggr, men uteslut det sista aviga varvet. = 27 (31) 35 (39) m
Nästa v: lägg upp 8 m, am till arbetets slut = 35 (39) 43 (47) m. Sticka nu in höger ben = 62 (70) 78 (86) m. Sticka slätstickning
i 16 (18) 20 (22) cm, sista v = rät. Nu stickas ett intvarv: 1 kantm X 2 am tillsammans, 2 am X upprepa X X v ut sluta med 1 
kantm = 47 (53) 59 (65) m. XXX Sticka 10 v rätstickning men gör 2 knapphål på det 7:e varvet enligt följande: 1 kantm, 10 (12) 
14 (16) rm, 2 m tillsammans rät, 1 omslag, sticka rm till det återstår 13 (15) 17 (19) m, 1 omslag, 2 m tillsammans rät, rm v ut. 
Maska av rät.

BYXOR FRAM: 
Sticka lika bak till:  XXX
Sticka 10 v rätstickning. Maska av 7 (8) 9 (10) m i början av de 2 följande varven. Sticka slätstickning, gäller storlek: 0-3 (3-6): 
minska 1 m på första slätstickade varvet. De 3 yttersta m i var sida stickas räta alla varv. Efter 2 (3) 4 (5) cm, sista v från avig-
sidan stickas mönster på de mittersta 22 (22) 33 (33) m, maskorna därom stickas med rosa som tidigare. Efter avslutat
diagram stickas med rosa. När bröstlappen mäter 9 (11) 13 (15) cm, sista v från avigsidan, stickas 6 räta v. Avm fast de
mittersta 14 (18) 23 (27) m och sticka var sida för sig för axelbanden över 9 m i rätstickning. När axelbanden mäter 22 (24)
26 (28) cm. Maska av rät.

MONTERING:
Sy ihop bak och frambyxan i sidan och i grenen använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

Öka 1 m: lyft tråden mellan 2 m, vrid den och sticka 1 rm (gäller mössan)

MÖSSA:
Lägg med st 2 – 3 upp 78 (88) m och sticka rätstickning (1:a v = avigsidan) i 11 (13) cm, sista v från avigsidan. Nu ökas 
enligt följande: 38 (43) rm, öka 1 m, 2 rm, öka 1 m, 38 (43) rm. Upprepa detta ökningsvarv med 1 varvs mellanrum sam-
manlagt 6 (8)  ggr. De 2 mittersta m sticka rm från rätsidan och am från avigsidan. Sticka 1 v rät, sätt halva antalet m på en 
strumpsticka och den andra halvan på en annan strumpsticka. Vik arbetet och lägg dem räta mot räta. Avm från avig-
sidan enligt följande: Eller gör enligt följande: Håll stickorna parallellt i vänster hand och sticka med ytterligare en sticka i 
höger hand. Ta 1 m från främre och 1 m från bakre stickan och sticka ihop 2 m rätt, sticka ihop 2 m likadant, dra den första 
m på höger st över den andra = 1 m på stickan. Fortsätt sticka ihop och avm till m tar slut. Tag av garnet och fäst trådarna. 
Vänd mössan. Knytband: Gör en snodd av 4 trådar och trä i den ca 0,5 – 1 cm från nederkanten.

FALK GARN

Design och beskrivning

Katarina Segerbrand

Sluta här
6-9 (9–12) mån

Sluta här
0-3 (3–6) mån

Börja här
samtliga
storlekar


