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STERK

39·09 BUKSE
DESIGN

Hrönn Jónsdóttir

GARN

STERK 40% Alpakka, 40% Merinoull,
20% Nylon, 50 gram = 137 meter

STØRRELSER

1

(2/3)

4

(6)

PLAGGETS MÅL
Hoftevidde ca
Innvendig benlengde ca

49
26

(52)
(27)

55
35

(58)
(40)

GARNFORBRUK
Brun 824

2

(3)

4

(5)

PINNEFORSLAG

Liten rundp og strømpep nr 3 og 4

TILBEHØR

Elastikk til løpegangen i livet.
Valgfritt: 4 små knapper

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

år

cm
cm

nøster

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER		r = rett, vr = vrang, m = maske,
p = pinne
Økning: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, sett den på venstre p
og strikk den vridd

Legg opp 108 (116) 124 (132) m på p nr 3 og strikk 6 omganger

Begynn ved merket bak og *strikk 1 r, øk 1 v, strikk til 1 m før

rundt i glattstrikk og 1 omgang vr til brettekant, samtidig som

merket, øk 1 h, 1 r*, gjenta fra *-* en gang til = 4 m økes i om-

det økes jevnt fordelt til 120 (128) 136 (144) m. Sett et merke

gangen. Gjenta økningene på 2. hver omgang i alt 6 (7) 7 (8)

ved omgangens begynnelse (= midt bak) og etter 60 (64) 68

ganger, og strikk de økte m med i vrangbordstrikk etter hvert

(72) m (= midt foran). Videre måles arbeidet herfra. Skift til p

som det økes = 144 (156) 164 (176) m. Sett nå 2 m midt foran

nr 4 og strikk 2 omganger rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2

og bak på en hjelpetråd = 70 (76) 80 (86) m til hvert ben som

vr. NB! Omgangen begynner midt bak med 1 r, 2 vr og slutter

strikkes ferdig hver for seg.

med 2 vr, 1 r.
Strikk buksen høyere bak slik: Begynn ved merket midt bak og

VENSTRE BEN

strikk 6 m, snu, kast og strikk 12 tilbake. Snu, kast og strikk 16

Sett et merke på innsiden av benet og fell ved å strikke 2 m

m, snu, kast og strikk 20 m. Fortsett med 4 m mer for hver snu-

r sammen i begynnelsen på omgangen og ta 1 m løs av, 1 r,

ing til det er i alt 6 (7) 6 (6) snuinger på hver side av merket. NB!

trekk den løse m over i slutten på omgangen. Fell slik på hver

For å unngå hull i arbeidet strikkes kastet sammen med neste

omgang 6 ganger og videre på hver 1,5. (1,5.) 2. (2.) cm til det

m etter snuingen; vr sammen på retten og vridd r sammen på

er 44 (48) 52 (52) m igjen. Strikk til benet måler 20 (21) 28 (33)

vrangen.

cm. Skift til p nr 3 og strikk videre til 26 (27) 35 (40) cm. Fell av i

Strikk videre i vrangbordstrikk som før til arbeidet måler 17

vrangbordstrikk og strikk det andre benet likt.

(18) 19 (29) cm midt foran. Øk 1 m på hver side av merkene:
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MONTERING
Mask sammen m fra hjelpetrådene i skrittet; 2 m fra forstykket mot 2 m fra bakstykket. Brett kanten i livet dobbelt mot
vrangen og sy til med løse sting. Trekk elastikk i løpegangen.
Valgfritt: Sy 2 knapper til utsiden av hvert ben (se bilde).

ØK 1 H OG 1 V
Øk 1 v: Ta tråden mellom 2 m, sett den venstre p
som bildet viser og strikk i bakre m-lenke.

Øk 1 h: Ta tråden mellom 2 m, sett den venstre p
som bildet viser og strikk i fremre m-lenke.
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
Sterk egner seg godt til bruksplagg
til store og små, som til sokker
og gensere. Dette 4-trådsgarnet
strikkes på pinne 3,5. Garnet finnes
både i melerte og ensfargede nyanser
i godt avstemte farger.

STERK
40 % Fineste Alpakka • 40 % Merino Ull
20 % Nylon
Produsert i Peru

SS/2016

Strikkefasthet: 22 masker glattstrikk
på pinne 3,5 = 10 cm.
50g = ca 137m

22

3,5

10
50g = ca 137m

•
•
•
•

Ullvugge 30 grader C
Vrenges før vask
Bruk vaskepose
Bruk vaskemiddel for ull/silke
– gjerne økologisk
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DUSTOREALPAKKA
INSTAGRAM: DUSTOREALPAKKA
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