HENJA
SHORTS
DG 453-17 | SOFT MERINO

Dale Garn - en del av

DG 453-17
HENJA SHORTS

DESIGN
Iselin Hafseld
GARN
SOFT MERINO, 100 % ekstra fin merinoull,
50 gram = ca 187 meter
Alternativt garn: BABY ULL
STØRRELSER
XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL
NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Hoftevidde ca 88 (96) 104 (112) 124 (132) 139 cm
Innvendig benlengde ca 14 (14) 15 (16) 16 (17) 18 cmt
GARNFORBRUK
4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 nøster
FARGE
Natur 3019
PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3
TILBEHØR
Elastikk, ca 5 cm bred
STRIKKEFASTHET
26 m strukturstrikk på p nr 3 = 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.
For oppskrift på t-skjorte se DG 453-16
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

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.

Arbeidet strikkes ovenfra og nedover.
SHORTS
Legg opp 202 (222) 238 (258) 282 (306) 334 m på rundp nr 2,5.
Sett et merke rundt 1. m (= midt bak), og 1 merke midt foran
med 100 (110) 118 (128) 140 (152) 166 m mellom merke-m.
Strikk 5 cm glattstrikk rundt (= belegg), 1 omgang vr
(= brettekant). Videre mål tas herfra. Strikk 5 cm glattstrikk.
Skift til p nr 3.
Videre strikkes buksen høyere bak i glattstrikk slik: Strikk 6 (7)
7 (8) 8 (9) 10 m forbi merke-m midt bak, snu med 1 vende-m,
og strikk 6 (7) 7 (8) 8 (9) 10 m forbi på den andre siden, snu
med 1 vende-m, og strikk over 6 (7) 7 (8) 8 (9) 10 m mer enn
forrige vending. Fortsett slik til det er strikket over 42 (49) 49
(56) 56 (63) 70 m i hver side.
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Snu med 1 vende-m, og fortsett rundt med mønster etter B.
Strikk merke-m r gjennom hele arbeidet. Når arbeidet måler
13 (14) 15 (16) 17 (18) 19 cm midt foran (fra brettekanten),
økes 1 m på hver side av merke-m midt foran og midt bak.
Gjenta økningene på hver 4. omgang i alt 10 ganger
= 242 (262) 278 (298) 322 (346) 374 m. De økte m strikkes
med i mønsteret etter hvert. NB! Pass på at mønsteret blir likt
på begge sider av økningene.
Når arbeidet måler 23 (24) 25 (26) 27 (28) 29 cm midt foran,
settes 13 (13) 15 (15) 17 (17) 17 m midt bak på en maskeholder
(= merke-m + 6 (6) 7 (7) 8 (8) 8 m på hver side), strikk de
neste 108 (118) 124 (134) 144 (156) 170 m, og sett m på en
tråd (= ben), strikk de neste 13 (13) 15 (15) 17 (17) 17 m, og la
m stå på pinnen til kile, strikk de neste 108 (118) 124 (134) 144
(156) 170 m, og sett m på en tråd (= ben), klipp av tråden.
Strikk mønster etter diagram B fram og tilbake over de 13 (13)
15 (15) 17 (17) 17 kile-m til kilen måler 10 (10) 11 (12) 12 (13) 13
cm. Slutt med en omgang uten kast. Fell av og sy kilen med
maskesting til de 13 (13) 15 (15) 17 (17) 17 m som satt av
midt bak.
BEN
Sett 108 (118) 124 (134) 144 (156) 170m fra den ene tråden
på rundp nr 3, og strikk i tillegg opp 27 (27) 29 (31) 33 (35)
35 m langs den ene siden av kilen = 135 (145) 153 (165) 177
(191) 205 m. Sett 1 merke på innsiden av benet, her starter
omgangen videre. Strikk glattstrikk rundt og fortsett med
mønster etter diagram B som før.
Når benet måler ca 3 cm, felles 1 m på hver side av merket
slik: Strikk 2 vridd r sammen før merket og 2 r sammen etter
merket. Gjenta fellingene på hver 2. (1,5.) 1. (1.) 1. (1.) 1. cm i
alt 4 (6) 7 (10) 10 (12) 14 ganger = 127 (133) 139 (145) 157 (167)
177 m. Strikk til benet måler ca 12 (12) 13 (14) 14 (15) 16 cm,
eller ønsket lengde.

1. Vende-m: Ta 1. m vr løs av.

Skift til rundp nr 2,5, og strikk 1 omgang glattstrikk.
Strikk mønster etter diagram A. Fell løst av.
Strikk det andre benet på samme måte.
A

MONTERING
B
Brett belegget i livet dobbelt mot vrangen, og sy til med
løse
sting. La det stå igjen en åpning, og trekk i elastikken før det
sys helt igjen.
DIAGRAM

Gjenta

Gjenta

Gjenta

A
R på retten, vr på vrangen

B

Vr på retten, r på vrangen
Gjenta

Kast
2 r sammen

Gjenta

Gjenta

2 vr sammen

R på retten, vr på vrangen

MASKESTING PÅ RETTEN

Vr på retten, r på vrangen
Kast
2 r sammen
2 vr sammen

2. Dra m til baksiden av høyre p (stram godt).

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