Boxershorts/bikiniöverdel/BH
Ett tunt garn ca 400 meter 100 gram stickor nummer 2,.5-3 mm beroende på om du
stickar hårt och löplängden på garnet.
Boxershorts/trosa: Lägg upp 50 maskor och sticka fram o tillbaka i resår, 1 avig och 1 rät i 1
cm. Öka sen i var sida med 2 maskor.
Sticka 2 varv och gör sen en ökning på samma sätt i båda sidor.. Sticka 2 varv för trosorna
och 3 cm för boxershortsen. De får ha längre ben.
Minska nu på samma sätt för både shorts o trosor. Maska av 3 maskor i början av varvet
och 1 i slutet. Sticka 1 varv. Minska ner 2 maskor i början på nästa varv och 1 maska i
slutet. Sticka 1 varv. Minska nu ner 1 maska början men inget på slutet.
Fortsätt med resåren hela byxan. Sticka i 5 cm, mät från sista avmaskningen ca 9 cm för
hela delen.. Maska sen av i resår och sticka en likadan del till.

Bikiniöverdel; Lägg upp 60 maskor och sticka runt i resår ,1 avig och 1 rät i 4 varv. maska sen
av 26 maskor. Sticka slätstickning över de resterande 34 maskorna.. Sticka sen det aviga
varvet tillbaka.
Dela upp kuporna mitt på, 17 på var sida. Maska av i början o slutet från rätsidan. Jag har
lyft en maska ,stickat nästa och dragit den lyfta över. Så gjorde jag både i början och
slutet.. Fortsätt med detta vart annat varv tills du har 5 maskor kvar.
Sticka runt på dessa 5 tills bandet mäter 12 cm- Mät gärna på ditt får om du vill ha
längre eller kortare band.
Gör sen andra kupan likadan.
BH: Den stickas fram o tillbaka för att få öppning bak. Lägg upp 60 maskor och sticka fram
o tillbaka i resår 1 avig och 1 rät i 4 varv. Maska sen av de första 13 sticka, resten i
slätstickning.. Vänd och maska av de första 13 maskorna. Sticka aviga maskor (avigsidan) över
16 maskor, du har en extra maska på stickan.=17 maskor..

Vänd och gör första avmaskningen på denna kupa. Sticka likadant som på bikiniöverdelen med
avmaskning i början o slutet på det räta varvet. Fortsätt tills 5 maskor återstår.
Detta band som ska sys fast gjorde jag 7 cm men mät på ditt får. Maska sen av och gör
en likadan kupa till.
Fäst sen alla trådar. Sy fast bandet bak ungefär på mitten av de 13 avmaskade. Sy fast
en knapp eller en liten hyska. Gärna en liten blomma fram.
Shortsen sys ihop mitt fram och mitt bak men lämna grenen osydd. Man viker sen byxan
som den ska sitta och syr grenen det sista.
Bara att vänta på solsken och sen hopp i plurret!
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Var god kopiera inte. Detta mönster kan laddas ner gratis från min sida
’

