Kit nr 55
Glattstrikket tights
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 år
Plaggets mål:
Benlengde: (30) 36 (48) 55 cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 m)
Garnmengde:
(150) 200 (250) 300 gram

(30) 36 (48) 55 cm, eller ønsket
lengde.
Strikk 1 omg vr til brettekant, og
2 cm glattstrikk. Fell av.
Montering
Brett alle belegg mot vrangsiden
og sy til med løse sting. Trekk
elastikk gjennom løpegangen.

Bukse i vr-bordstrikk
Størrelse:
(1-2) 4 (6) år

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½

Plaggets mål:
Stussvidde: (55) 63 (66) cm
Benlengde: (38) 44 (51) cm,
eller ønsket lengde

Tilbehør:
2 cm bred elastikk i løpegangen

Garnmengde:
(200) 250 (300) gram

Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p 3½ = 10
cm

Tilbehør:
2 cm bred elastikk

Beg øverst i livet. Legg opp (90)
100 (106) 112 m på rundp nr 3,
strikk 2½ cm glattstrikk, 1 omg
vr
til
brettekant,
2½
cm
glattstrikk. Skift til p nr 3½ og
strikk 1 omg r og øk samtidig
(20) 22 (24) 26 m jevnt fordelt =
(110) 122 (130) 138 m. Sett et
merke i hver side med (55) 61
(65) 69 m på hver del, og et
merke rundt 1 m foran og bak =
midtm. Strikk buksen høyere bak
slik: Beg fra rettsiden før
merkem midt bak, strikk 7 r,
vend og strikk 13 vr, vend, strikk
6 m mer for hver gang i alt (4) 4
(4) 4 ggr på hver side av merket.
Fortsett rundt over alle m,
samtidig som det økes 1 m på
hver side av merkem midt bak
hver 3 cm i alt (3) 3 (3) 4 ggr =
(116) 128 (136) 146 m. Når arb
midt foran fra brettekanten
måler (18) 19 (20) 21 cm, økes
1 m på hver side av merket både
foran og bak annenhver omg i alt
(6) 6 (6) 7 ggr = (140) 152
(160) 174 m. Del arb midt foran
og midt bak med (70) 76 (80) 87
m på hvert ben og strikk hvert
ben for seg på strømpep nr 3½.
Fell 2 m på innsiden hver 1½ cm
for de 2 minste str og ca hver 2
cm for de øvrige str til det
gjenstår ca (42) 44 (46) 47 m.
Strikk uten felling til benet måler

Beg øverst i livet.
Legg opp (110) 126 (130) m på
rundp nr 3, og strikk 2½ cm
glattstrikk rundt, 1 omg vr til
brettekant. Skift til rundp nr 3½
og strikk vr-bord 1 r, 1 vr.
Sett et merke i hver side med
(55) 63 (65) m til hver del.
Sett også et merke rundt 1 m
midt foran og bak = midtm for
økning.
Strikk buksen høyere bak slik:
Beg fra midtm midt bak og strikk
9 m i vr-bord, vend, strikk 17 m
vr-bord, vend og strikk 8 m mer
for hver gang i alt (4) 4 (4) ggr
på hver side av merke.
Fortsett rundt over alle m,
samtidig som det økes 1 m på
hver side av midtm midt bak og
midt foran hver 4. cm i alt (3) 3
(4) ggr = (122) 138 (146) m.
Når
arb
midt
foran
fra
brettekanten måler (19) 20 (22)
cm, økes 1 m på hver side av
midtm foran og bak annenhver
omg i alt (5) 6 (6) ggr = (142)
162 (170) m.
Del arb midt foran og midt bak
med (71) 81 (85) m til hvert ben
og strikk hvert ben for seg på
strømpep nr 3.
Øk 1 m på innsiden av benet =
(72) 82 (86) m.
Sett et merke midt i 1 m på
innsiden av benet. Fell 1 m på

hver side av merke hver 6. omg
til det gjenstår ca (42) 46 (48)
m. Strikk til benet måler (38) 44
(51) cm, eller ønsket lengde.
Fell av med r og vr m.
Montering:
Brett kanten mot vr-siden og sy
til med løse sting.
Trekk
elastikk
gjennom
løpegangen i livet.

Glattstrikkede sokker
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 år
Garn:
Smart (100 % ull, superwash 50
gram = ca 100 m)
Garnmengde:
(50) 50 (100) 100 gram
Legg opp (40) 42 (44) 46 m på
strømpep
nr
3
og
strikk
vrangbord 1 r, 1 vr til arb måler
(10) 11 (11) 12 cm, på siste omg
felles 4 m jevnt fordelt. Skift til
strømpep nr 3½. Fortsett med
hæl over halvdelen av m =(18)
19 (20) 21 m. Strikk glattstrikk
fram og tilbake (12) 14 (14) 16
omg. Fell til hæl slik: Strikk (12)
13 (13) 14 m. Vend, og ta 1. m
løst av, strikk (5) 6 (5) 6 m,
vend. *Strikk til 1 m før ”hullet”
= forrige vending, strikk to m
sm, strikk 1 m, vend*. Gjenta fra
*-* til alle m fra hælen er
strikket.
Resten
av
sokken
strikkes rundt i glattstrikk. Plukk
opp m langs hælen, ca 2 m pr 3
omg. Fell på annenhver omg på
hver side av de (18) 19 (20) 21
vrist-m slik: Strikk til 2 m er
igjen før vrist-m, strikk 2 m vridd
r sm, strikk virst-m. Strikk 2 m r
sm.
Gjenta
fellingen
på
annenhver p til det gjenstår (36)
40 (40) 44 m. Fortsett uten
felling til foten måler (10) 11
(12) 14 cm. Sett et merke i hver
side med like mange m mellom.
Strikk til det gjenstår 3 m før
merket. *strikk 2 m vridd r sm, 2
m r, 2 m r sm*. Gjenta fra *-*
ved neste merke. Fell på denne
måten annenhver omg 3 ggr. Fell
videre på hver omg til det
gjenstår 8 m. Trekk tråden
gjennom m og fest tråden godt.

