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Byxor i Kauni-garn 

  

Garn: Kauni 2 nystan 

Stickor: 2,5 mm rundsticka, en lång som kan användas både till byxdelen och till benen. 

Strumpstickor 2,5 mm kan vara praktiskt till att sticka grenen på byxan och den spetsstickade 

mudden nertill.  

Storlek: medium/large 

Byxorna stickas uppifrån och ned och runt. 

Byxdel 

Lägg upp 236 maskor på en rundsticka storlek 2,5 mm. Se till att uppläggningen inte är vriden och 

sticka resår 2 räta 2 aviga men börja med 1 rät och sticka därefter 2 aviga, 2 räta, avsluta varvet med 

2 aviga och en rät. På detta sätt får vi 2 räta mitt bak på byxan. Sticka resår i ca 5 cm. Varvet börjar 

mitt bak på byxan, sätt dit en stickmarkör för att hålla reda på var varvet börjar, det är också bra att 

ha en stickmarkör mitt fram (efter 118 maskor). 

Efter 5 cm ska vi sticka fram och tillbaka i baksidan av byxan så att den blir högre bak och bekvämare 

att ha på. Sticka 9 maskor i resår och vänd, efter vändningen så är det bra att dra åt garnet så att 

första maskan blir liten, sticka 18 maskor i resår, vänd igen och drag åt första maskan, vänd igen och 

sticka tillbaka. Sticka nu 9 maskor mer än förra varvet (27 maskor), vänd, drag åt och sticka på nästa 

varv ytterligare 9 maskor bortanför förra vändningen. Fortsätt att sticka fram och tillbaka med 9 

maskor mer för varje vändning tills det har stickats 108 maskor mellan vändningarna. 

 Nu stickas runt på alla maskorna tills stycket mäter 26 cm mitt fram. Nu ska vi öka för grenen mitt 

fram och mitt bak. Öka 1 maska på vardera sidan av de 2 mittersta maskorna. Ökningarna görs 

genom att man tar upp tråden mellan maskorna från föregående varv och stickar den vridet så att 
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det inte blir något hål. Öka på detta sätt mitt fram vartannat varv 10 gånger (236 upplagda maskor 

plus 20 maskor fram och 20 maskor ökade bak = 276 maskor på varvet). När stycket mäter 33 cm 

mitt fram så delas tickningen. Maska av de 8 första maskorna på varvet (mitt bak) och sticka 122 

maskor, sticka 16 maskor och sätt de 16 maskorna på en säkerhetsnål, sticka 122 maskor och 

avmaska de sista 8 maskorna på varvet. Sticka nu de 16 maskorna som sitter på en säkerhetsnål så 

att det blidas en lapp till grenen, resten av maskorna kan vila på rundstickan. Sticka de 16 maskorna i 

10 cm i resårstickning. Maska av och sy ihop avmaskningen med de avmaskade 16 maskorna som 

finns mitt bak. Därefter kan benen stickas. 

Ben 

Låt maskorna för ena benet vila på en rundsticka eller på en tråd och sticka det andra benet. Förutom 

de 122 maskorna som finns så plockas ytterligare 30 maskor upp utmed kanten på grenlappen. Då 

har vi 152 maskor på stickan. Sätt en markör mitt på insidan av benet. Sticka vidare i resår på benet i 

5 cm och därefter minskas 1 maska på vardera sidan av markören. Övergå till att sticka bara räta 

maskor så att benet blir slätstickat. 

Minska vart 6:e varv 1 maska på vardera sidan av markören. Gör 10 minskningar totalt. Därefter 

stickas spetsmudden.  

 

Börja vid markören på insidan av benet och låt benets maskor sitta kvar på rundstickan, men tag av 

tråden. Här kan man välja att ha en annan färg nertill på byxan genom att ta ett annat garnnystan. På 

bilden syns att byxbenen är mörka men mudden är ljusare.  

 

Spetsstickad mudd 

Lägg upp 20 maskor. 

Varv 1: Lyft 1 maska, 1 rät, [1 omslag, 2 räta tillsammans] upprepa parentesen 4 ggr, 3 räta, 2 räta 

tillsammans, 1 omslag, 3 räta, 1 omslag, 2 räta. (De två räta är längst ut i kanten på mudden) 

Varv 2: 1 omslag, 2 räta tillsammans, 19 räta, den sista maskan stickas ihop med en maska från 

byxan. 

Varv 3: Lyft 1 maska, 2 räta, [1 omslag, 2 räta tillsammans] upprepa parentesen 3 ggr, 3 räta, 2 räta 

tillsammans, 1 omslag, 5 räta, 1 omslag, 2 räta. 

Varv 4: 1 omslag, 2 räta tillsammans, 20 räta, den sista maskan stickas ihop med en maska från 

byxan.  

Varv 5: Lyft 1 maska, 1 rät, [1 omslag, 2 räta tillsammans] upprepa 3 ggr, 3 räta, 2 räta tillsammans, 1 

omslag, [2 räta tillsammans] 2ggr, 3 omslag på stickan, 2 räta tillsammans, 1 rät, 1 omslag,2 räta.  

Varv 6: 1 omslag, 2 räta tillsammans, 3 räta, [1 rät, 1 avig, 1 rät] i garnet som bildas av de tre 

omslagen, 1 avig, 14 räta, den sista maskan stickas ihop med en maska från byxan. 

Varv 7: Lyft 1, 2 räta, [1 omslag, 2 räta tillsammans] 3 ggr, 4 räta, 1 omslag, 2 räta tillsammans, 3 räta, 

2 räta tillsammans, 1 omslag, 2 räta tillsammans, 1 rät. 

Varv 8: 1 omslag, 2 räta tillsammans, 20 räta, den sista maskan stickas ihop med en maska från 

byxan. 

Varv 9: Lyft 1, 1 rät, [1 omslag, 2 räta tillsammans] 4 ggr, 4 räta, 1 omslag, 2 räta tillsammans, 1 rät, 2 

räta tillsammans, 1 omslag, 2 räta tillsammans, 1 rät. 

Varv 10: 1 omslag, 2 räta tillsammans, 19 räta, den sista maskan stickas ihop med en maska från 

byxan. 
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Varv 11: Lyft 1, 2 räta, [1 omslag, 2 räta tillsammans] 4 ggr, 4 räta, 1 omslag, 3 räta tillsammans, 1 

omslag, 2 räta tillsammans, 1 rät. 

Varv 12: 1 omslag, 2 räta tillsammans, 18 räta, den sista maskan stickas ihop med en maska från 

byxan. 

 

Upprepa varv 1 – 12 tills alla maskor på byxan är hopstickade med mudden.  

 

 
 

Gör likadant på andra benet.  

 

Fäst alla trådar. 
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