
Beställ
FLOSSAGARN I ULL

genom oss!

Ring: +358-8-370 445 eller
e-posta din beställning:

ottobre@ottobre.fi
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Bakgrund:

Förr i tiden hade mammorna varken
tillgång till engångsblöjor eller plast-
snibbar utan de använde något varmt,
mjukt och för huden skonsamt: blöjbyxor
i ull. Ullbyxorna kläs ovanpå tygblöjan
för att hålla babyns kläder torra. Tanken
om blöjbyxor i ull är uråldrig och bekant
från flertalet kulturer runtom i världen.
Blöjbyxorna i ull står sig än idag!
Blöjbyxornas funktion grundar sig
på den till 100 % obearbetade
ullens unika egenskaper: den höga
fuktuppsugningsförmågan, förmågan
att andas, fettinnehållet, värmen och
smutsavstötningsförmågan. Ullfiberns
fuktuppsugningsförmåga kan vara till
och med 40 % av ullens egen vikt utan
att den känns våt. Ullen andas också
som fuktig: babyns rumpa blir inte
lidande då luften kommer åt att röra
sig. Den fuktiga blöjan håller hudens
behagliga temperatur tack vare blöj-
byxorna i ull och gör inte babyn kall
ens på vintern.

Blöjbyxor i ull

En naturenlig blöjhushållning är
den ekologiskt medvetnes val. Ett
blöjbarn producerar närmare ett
ton avfall i form av engångsblöjor;
genom att välja tygblöjor sparar
du naturens resurser till förmån
för dina barn.

Det är också lätt!
Under ullbyxan bärs tygblöjor eller blöja
i gasväv och underbyxor. Du behöver
blöjor som fyller tre dagars behov: på
en nyfödd byts blöjan i snitt åtta gånger
och på en lite större baby 5-6 gånger
per dygn.

Tygblöjan i bomull är lätt att sy själv.
Skriv ut gratismönster på vår webbplats:
www.ottobredesign.com.

En naturenlig
blöjhushållning

Flossagarnet som används till blöj-
byxorna är ett kemiskt obearbetat och
otvinnat förgarn. Garnet görs av ullen
från får av den finska lantrasen som
fått beta på oförorenade ängar. Flossa-
garnet innehåller rikligt med naturligt
ullfett, det vill säga lanolin. I den normala
produktionen av ullgarn avlägsnas lano-
linet som används som råvara i till
exempel hudkrämer. Det är just flossa-
garnets fettinnehåll som gör blöjbyxorna
i ull både praktiska och hudvänliga.
Ullen innehåller keratin som är samma
äggviteämne som finns i människans
hud. Därför är ullen ett naturligt val
också mot babyns känsliga hud.
Flossagarnet är mjukt och långfibrigt
och innehåller inga stickiga fiberändar
som många tvinnade garn gör. Det
naturvita flossagarnet innehåller inte
heller allergiframkallande färgningar
eller malmedel.
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De fuktiga blöjbyxorna vädras på
luftigt ställe efter användning. Bajs-
rester tvättas ur med vatten och ett
ickefettlösande tvättmedel.

Bästa tvättmedlet för ull är
Marseille-tvål (Le Chat) eller
Sonett-ulltvättmedel. Massera
lätt in tvättmedlet på den fuktiga
byxan och låt det verka en stund

24(28)v

24(28)v

15(17)v

8 x 2 m minskning

12(14)v

3 x 1 m och 1 x 3 m ökning

Storlek: 0-8 mån / 10-24 mån

Blöjbyxor i ull

Sticknings-
beskrivning

Efter avmaskningen återstår 10 (14) maskor.
Fortsätt sticka grenen med dessa maskor
som rätstickning i 12 (14) varv.

Börja ökningen för framstycket. Öka tre
gånger en maska i början på varje varv och
därefter en gång tre maskor genom att lägga
upp maskorna på stickan i slutet av varje
varv.
Nu har du lagt till sammanlagt sex maskor
i stickningens vardera kant och på stickan
finns 22 (26) maskor. Sticka dessa maskor
som rätstickning i 24 (28) varv. Sticka därefter
resårstickning i 15 (17) varv och avmaska
löst.

Plocka upp 32 (36) maskor i benöpp-
ningarna och sticka 1x1 resårstickning i
sex varv. Avmaska löst.

Sy sömmarna framtill på byxan med
länksöm i ett vanligt ullgarn. För in ett band
i midjan med hjälp av trädnålen.

- 70-90 g flossagarn i ull
- tunt ullgarn för sömnad
- 1 m färgat silke- eller bomullsband
  till midjan
- långa stickor, nr 5-6 beroende på handlag
- stor trädnål (trubbig stoppnål)

En flossagarnstrissa ger två blöjbyxor.
Stickningen bör vara lös och mjuk
eftersom ullen filtar sig i användning
och blöjbyxorna krymper en aning.

ARBETSBESKRIVNING:

Modellstickning:
- muddar:1x1 resårstickning
- byxdel: löst stickad rätstickning
Stickfasthet för rätstickning:
10 cm = 12-13 maskor
10 cm = 22-24 varv

Kontrollera stickfastheten innan du påbörjar
arbetet! Under stickningen löper flossagarnet
i två strängar ur garntrissan. Sticka också
alltid den första maskan så får du en fin kant
som underlättar sömnaden av sömmarna
framtill på byxan.

Påbörja stickningen från bakstyckets
midja: lägg upp 42 (46) maskor. Sticka 1x1
resårstickning i 15 (17) varv. Fortsätt sticka
rätstickning i 24 (28) varv. Nu har du stickat
bakstycket ända till minskningen i grenen. Se
bild.

Avmaska därefter 8 gånger två maskor
alltid i början på varje varv. Avmaskningen
bör göras löst så att inte benöppningarna
blir för spända.

MATERIAL:

Tips: Vid uppläggningen med flossagarn
kan du låta en vanlig sytråd i bomull löpa
med om garnet vill brista.

Knyt inte ihop garnändar som gått av, massera
istället ihop dem med fuktiga fingrar.

innan tvätt. Tvätta genom att försiktig
klämma om plagget i ljummet vatten.
Häll i en droppe ättika i det sista
sköljvattnet för att få ur kalken.

Byxan kan klämmas halvtorr inuti en
frottéhandduk och läggs därefter för
att plantorka. Använd inte vanligt
tvättmedel eftersom det löser
ullfettet och gör byxan sträv.

Utöver vädringen tvättas byxorna
cirka en gång på tre veckor.

I fortlöpande användning behövs tre
till fyra blöjbyxor. Under blöjbyxorna
i ull bärs antingen en tygblöja eller
en vikblöja med tillhörande
bomullsbyxa.

Skötsel av blöjbyxa i ull:

15(17)v

1x1 resårstickning

1x1 resårstickning

rätstickning
Förkortningar och ord
i beskrivningens bilder
v = varv
m = maska


