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BUKSE
Hefte 1410, Alpakka barn
Bukse i ribb
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(1-2) 4 (6) år
Plaggets mål:
Livvidde: (50) 57 (59) cm
Benlengde: (38) 44 (51) cm, eller
ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Inkblå 6063: (200) 250 (300) gram

midt foran hver 4. cm i alt (3) 3 (4)
ggr = (122) 138 (146) m. Strikk til
arb måler (19) 20 (22) cm, målt
midt foran.
Øk 1 m på hver side av midtm
foran og bak.
Gjenta økningene 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
som strikkes ferdig for seg.
Øk 1 m på innsiden av benet =
(72) 82 (86) m.
Sett et merke rundt den økte m =
merkem.
Fell 1 m på hver side av merkem
hver 2. cm 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 i livet mot vr-siden, og
sy til med løse sting.
Trekk
elastikk
gjennom
løpegangen.

Tilbehør:
Elastikk til løpegang i livet
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
Beg øverst i livet.
Legg opp (110) 126 (130) m på
rundp nr 3½, og strikk 4½ cm vrbord rundt 1 r 1 vr.
(Kanten brettes dobbel mot vrsiden
til
løpegang
under
montering).
Sett et merke i hver side med (55)
63 (65) m til hver del.
Sett et merke rundt 1 m midt foran
og bak = midtm som strikkes hele
tiden r/vr ettersom m viser.
Strikk buksen høyere bak slik:
Beg fra midtm midt bak, strikk 9 m
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 midtm.
Fortsett vr-bord rundt over alle m,
samtidig som det økes 1 m på
hver side av midtm midt bak og
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