
Sticka ullbebis långisar
Mönster för långbenta blöjbyxor skapat av Sara Hellström.

Långisar som passar lika bra att ha som tätskikt över vikblöja, prefold eller
formsydd som vanlig byxa över tygblöja på årets kalla dagar.

Välj ett garn i obehandlad ull (se garnlista) och sticka med strumpstickor i
lagom storlek för garnet. Mönstret nedan har maskangivelser utifrån garnet
Drops Lima och 4mm strumpstickor eller rundstickor 100cm med tekniken
Magic Loop (https://www.garnstudio.com/video.php?id=120&lang=se). Det
går självklart bra att sticka kortbenta blöjbyxor av det här mönstret med, hur
du gör finns med i kursiverad text i mönsterbeskrivningen.

m – maska

rm – rät maska

am – avig maska

1 varv – en rad med
maskor



Sticka ullbebis långisar
0-4kg (4-8kg) 6-10kg 8-11kg (11kg+)

– Lägg upp (https://www.garnstudio.com/video.php?id=2&lang=se) 80 (88)
96 100 (108)m på dubbla strumpstickor, fördela sedan maskorna jämt över
4 strumpstickor (de tre största storlekarna går även bra att sticka på 40cm
rundstickor).

– Sticka resår 2rm 2am i 4 (4) 5 5 (6)cm.

– Sticka därefter slätstickning i 12 (13) 14 15 (16) cm

– HÄRIFRÅN MÄTS GRENEN. Från nu stickar du fram och tillbaka på endast
hälften av maskorna, alltså på två av stickorna om du använder
strumpstickor. Sticka slätstickning 40 (44) 48 50 (54)m fram och tillbaka.
Därefter stickar du en maska mindre på varje varv (vänd en m tidigare för
varje varv) tills du enbart stickar på de mittersta 14 (14) 16 16 (16)m.
Fortsätt slätstickning tills grenen mäter 10 (11,5) 12 12,5 (14)cm.

– Sy ihop grenen med de mittersta 14 (14) 16 16 (16)m på framsidan.
Använd dig av tekniken kitchener stitch
(https://knitty.com/ISSUEsummer04/FEATtheresasum04.html) för att få
sömmen osynlig.

– Plocka upp maskor (https://www.garnstudio.com/video.php?
id=114&lang=se) så du har 40 (44) 48 52 (56)m i ena benöppningen. Sticka
slätstickning i 14 (18) 20 24 (30)cm (om du vill göra kortbenta byxor stickar
du 4cm resårstickning och maskar sedan av löst med sticka nr 5 eller 6)

– Sticka 4 (5) 6 6 (6)cm resårstickning 2rm 2am och maska av
(https://www.garnstudio.com/video.php?id=228&lang=se) löst räta över räta
och aviga över aviga med sticka nr 5 eller 6.

– Sticka andra benet likadant som första.



Sticka ullbebis långisar
Midjeresår och övre delen av byxan. Grenen färdigstickad

Sy ihop grenen och framstycke med kitchener stitch Plocka upp maskor för ena benet.

Färdiga långbyxor


