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DESIGN 

Gustav & Berta

Instagram: @gustavogberta

GARN

LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull,

50 gram = ca 115 meter

Alternativt garn: MERINO 22, NATURAL LANOLIN WOOL

STØRRELSER

3-6 (12) mnd

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Hel vidde ca 82 (82) cm

Hel lengde ca 35 (42) cm

GARNFORBRUK

3 (4) nøster

FARGE

Jeansblå 8138

NB! Vi har oppdatert garnet i denne oppskriften da garnet 

har gått ut av produksjon. Derfor kan fargene avvike noe 

fra bildet.

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp nr 3,5 og 4

TILBEHØR

3 knapper

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

  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.

FINN RIKTIG STØRRELSE

1.  Ta mål av et strikkeplagg som passer.

2.  Sammenlign målene med oppskriften.

3.  Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.

4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger 

 eller kortere ved behov.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

RILLESTRIKK rundt

Strikk *1 omgang vr, 1 omgang r*, gjenta fra *-*.

RILLESTRIKK fram og tilbake

1 rille = 2 p r fram og tilbake

Buksen strikkes ovenfra og ned.

BAKSTYKKET

Legg opp 26 (28) m på rundp nr 3,5 og strikk 3 p r (= 2 riller) 

fram og tilbake. Skift til p nr 4. Strikk 8 p glattstrikk fram og 

tilbake innenfor 2 kant-m i hver side som strikkes r på alle p. 

På neste p økes det 1 m innenfor kant-m i hver side slik: 

Strikk 2 r (kant-m), øk 1 h, strikk glattstrikk til det gjenstår 2 m, 

øk 1 v, 2 r. Fortsett med glattstrikk og gjenta økningene på 

hver 4. p i alt 4 (5) ganger (= 34 (38) m), deretter på hver 

2. p 4 (4) ganger. Samtidig, på siste p, økes i tillegg 10 m 

jevnt fordelt innenfor kant-m = 52 (56) m.
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FORSTYKKET

Strikkes som bakstykket.

ROMPER

Sett for- og bakstykket inn på rundp nr 4, og legg opp 2 m i 

hver sammenføyning = 108 (116) m. Videre mål tas herfra. 

Sett et merke i hver side med 54 (58) m til for- og bakstykket. 

Strikk 2 omganger rundt i glattstrikk, samtidig som 6 m i hver 

side (= 3 m på hver side av hvert merke) strikkes i rillestrikk 

rundt. Fortsett med 2 omganger rundt i glattstrikk, samtidig 

som 4 m i hver side (= 2 m på hver side av hvert merke) 

strikkes i rillestrikk rundt. Strikk videre rundt i glattstrikk over 

alle m, samtidig som det på 1. omgang økes 40 m jevnt 

fordelt = 148 (156) m.

Når arbeidet måler 5 cm, økes 32 (24) m jevnt fordelt på 

neste omgang = 180 (180) m.

Strikk til arbeidet måler 20 (26) cm. Sett et merke midt bak. 

Strikk 25 m forbi merket, fell av 50 m til benåpning ved å 

strikke alle m 2 r sammen, samtidig som det felles av. Strikk 

30 m (= forstykket), fell av 50 m ved å strikke alle m 2 r 

sammen, samtidig som det felles av = 50 m til bakstykket og

30 m til forstykket.

BAKSTYKKE NEDE

Strikk glattstrikk videre fram og tilbake, samtidig som det 

felles i hver side på hver 2. p 3,3,3,2,2,2,2,1 m = 14 m. Strikk 

4 p r fram og tilbake = 2 riller. Fell av med r m fra vrangen.

FORSTYKKE NEDE

Strikk glattstrikk videre fram og tilbake, samtidig som 

det felles i hver side på hver 2. p 3,3,2 m = 14 m. Strikk til 

forstykket er like langt som bakstykket før rillekanten. Strikk 

4 p r fram og tilbake = 2 riller. Samtidig, på 2. p, lages 

1 knapphull slik: Strikk 6 m, 2 r sammen, 1 kast, strikk r ut p. 

Fell av med r m fra vrangen.

HØYRE BENKANT

Strikk opp ca 54 (58) m langs benåpningen. Strikk 4 p r fram 

og tilbake = 2 riller. Samtidig, når det er strikket 1 rille, lages 

1 knapphull (2 r sammen, 1 kast) innenfor de 2 ytterste m mot 

forstykket. Fell av med r m fra vrangen.

VENSTRE BENKANT

Strikkes som høyre benkant, men speilvendt.

SELER

Strikk opp 4 m ytterst i høyre side av oppleggskanten på 

forstykket. Strikk 4 (4) cm rillestrikk fram og tilbake. Mask 

sammen i ytterkant på bakstykket. Strikk en sele til på samme 

måte, i venstre side.

RYSJER

Strikk opp ca 98 (110) m i en rett linje fra selens ytterkant. 

Begynn ca 14 (17) cm ned på forsiden av romperen, målt 

fra oppleggskanten på forstykket. Strikk opp langs forsiden, 

videre langs kanten på selen og ca 14 (17) cm ned på 

baksiden.

Strikk glattstrikk fram og tilbake, samtidig som det på 1. p 

økes til 140 (166) m. Øk mest midt oppå skuldrene, mindre 

jevnt fordelt nedover foran og bak.

Videre strikkes rysjen høyere på midten i glattstrikk slik: Strikk 

til 5 m gjenstår, snu, ta 1 kast på p, strikk til 5 m gjenstår i den 

andre siden. Snu, ta 1 kast på p og strikk 5 m mindre til hver 

side for hver snuing, til det er snudd i alt 3 (3) ganger til 

hver side.

Strikk 1 p glattstrikk over alle m. NB! For å unngå hull, strikkes 

kastet sammen med neste m. Strikk 2 riller fram og tilbake. 

Fell av.

Strikk en rysje til på den andre siden, men speilvendt.

MONTERING

Sy rysjene fint til i hver ende. Damp rysjene til hver side. 

Sy i knapper tilsvarende knapphullene i sammenføyningen 

mellom bena.

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

ØK 1 H OG 1 V

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

Øk 1 h: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i fremre m-lenke.


