Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3
= 10 cm

Nr 12
Bukse i vrangbordstrikk
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Livvidde, lett strukket: (53) 56 (61)
62 (67) 68 cm
Benlengde: (36) 44 (50) 58 (65) 69
cm
Hel lengde: ca (52) 61 (70) 80 (89)
94 cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT, ALPAKKA
SILKE
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Sjøgrønn
7024/Lys
gråmelert
1032: (200) 200 (250) 300 (350)
400 gram
Tilbehør:
Elastikk i passe lengde
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 2½ og 3
Strømpepinne nr 3

Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Begynn øverst i livet.
Legg opp (144) 152 (164) 168
(180) 184 masker på rundpinne nr
2½, og strikk 2½ cm glattstrikk
rundt til brettekant.
Sett et merke i hver side med (72)
76 (82) 84 (90) 92 masker til hver
del.
Skift til rundpinne nr 3 og strikk
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Sett et merke rundt 2 masker midt
foran og bak = merkemaske.
Strikk buksen høyere bak slik:
Begynn fra merkemasken midt
bak, strikk 12 masker vrangbord,
vend, 1 kast, strikk 22 masker
vrangbord, vend, 1 kast, og strikk
10 masker mer for hver gang,
(samtidig som kastene strikkes
sammen med neste maske for å
unngå hull) i alt (5) 5 (5) 6 (6) 6
ganger
på
hver
side
av
merkemasken.
Fortsett rundt over alle maskene,
samtidig som det økes 1 maske
på hver side av merkemasken
midt bak og midt foran hver 4. cm i
alt (3) 3 (4) 4 (5) 5 ganger = (156)
164 (180) 184 (200) 204 masker.
Strikk til arbeidet måler (18) 19
(20) 21 (22) 23 cm, målt midt
foran.
Øk 1 maske på hver side av
merkemasken foran og bak.
Gjenta
økningene
annenhver
omgang i alt (5) 5 (5) 6 (6) 6
ganger = (176) 184 (200) 208
(224) 228 masker.
Del arbeidet midt foran og midt
bak med (88) 92 (100) 104 (112)
114 masker til hvert ben som
strikkes ferdig hver for seg.
Sett et merke rundt 2 masker på
innsiden av benet = merkemaske.
Fell 1 maske på hver side av
merkemasken hver 2. cm til det
gjenstår (52) 54 (56) 58 (60) 62
masker. Strikk til benet måler (36)
44 (50) 58 (65) 69 cm, eller ønsket
lengde.
Fell av i vrangbord.
Montering:
Brett kanten i livet mot vrangsiden,
og sy til med løse sting.

Trekk
elastikk
løpegangen.

gjennom

