
Garnforslag: Merino Extra Fine fra Drops eller Sandnes Merino 
Størrelser:1(2)4(6)8 år 

Strikkefasthet: 22 masker glattstrikk på pinne nr. 3.5 = 10 cm 
Garnmengde:200(250)250(300)350 gram 

Strikkepakke fra Strikkia.no 

 
Legg opp 108(116)124(132)140 m på rundp nr. 3½ og str 7 omg glattstrikk, 1 omg vr 
til brettekant og 8 omg glattstrikk. Strikk 1 omg glattstrikk hvor det økes jevnt fordelt til 

116(124)132(140)148 m i omg. Sett ett merke midt foran,midt bak og sidene 
=29(31)33(35)37 m mellom hvert merke. 

 
Begynner med diagram på sidene samtidlig strikk buksen høyere bak slik: Begynner 

6 m før merket midt bak og str 12 m, snu og str 12 m,  snu str 18 m, snu str 18 m, 
snu og str 24 m. Snu og strikk 6 m mer for hver snuing i alt 4(4)5(5)6 ganger til hver 
side av merket midt bak. Fortsett rundt med diagram og glattstr over alle maskene. 
Når arbeidet måler 17(19)19(20)20 cm (fra brettekanten midt foran), økes 1 m på 

hver side av merket både foran og bak på hver 2. omg i alt 6(7)7(8)8 ganger 
=140(152)160(172)180 m. Del arb midt i merket foran og bak = 70(76)80(86)90 m til 
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hvert ben som str ferdig hver for seg. Sett ett merke på innsiden av benet og fell ved 
å str 2 m r sm foran merket og 2 m vridd r sm etter merket på ca. hver 1½ cm til 1 og 
2 år, på ca. hver 2. cm til 4, 6 og 8 år til det er 44(48)52(52)56 m igjen i omg. Strikk til 
benet måler ca. 21(23)29(36)41 cm eller til 4 cm fra ønsket lengde. Str videre ca. 4 
cm i vr-bords med 1 r, 1 vr. Fell av løs. Brett kanten i livet mot vrangen og sy til med 

løse sting. Træ elastikk i kanten i livet. 
 


