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DESIGN 

Brit Frafjord Ørstavik

GARN 

LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull,

50 gram = ca 115 meter

BABY ULL 100 % merinoull superwashbehandlet,

50 gram = ca 165 meter

STØRRELSER

Bukse 3 (6) 12 mnd (2) 4 år

Sokker 3-6 (12) mnd 2 (4) år

PLAGGETS MÅL

Bukse

Overvidde ca 38 (41) 46 (49) 52 cm

Hel lengde (uten seler) ca 26 (28) 31 (36) 41 cm

Benlengde ca 7 (7) 7 (9) 9 cm

GARNFORBRUK

Bukse

Farge 1 3 (3) 4 (5) 6 nøster

Sokker

Farge 2 1 (2) 2 (2) nøster

FARGER

Farge 1 LERKE, Dus gammelrosa 8104

Farge 2 BABY ULL, Ubleket hvit 0020

NB! Vi har oppdatert garnet i denne oppskriften da garnet 

har gått ut av produksjon. Derfor kan fargene avvike noe 

fra bildet.

PINNEFORSLAG 

Liten rundp og strømpep nr 3 og 4

Strømpep nr 2,5 (til sokkene)

TILBEHØR 

2 trykknapper til buksen

STRIKKEFASTHET

LERKE 22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

BABY ULL 32 m glattstrikk på p nr 2,5 = 10 cm

Alternativ til LERKE: ALPAKKA FORTE CLASSIC, 

NATURAL LANOLIN WOOL, MERINO 22

Alternativ til BABY ULL: SOFT MERINO

  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
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BUKSE

Begynn med det ene benet.

Legg opp 52 (56) 62 (66) 70 m på strømpep nr 3 og strikk 8 

omganger glattstrikk rundt. Strikk en omgang *2 r sammen, 

1 kast*, gjenta fra *-* omgangen ut (= brettekant), strikk 

videre 8 omganger glattstrikk.

Skift til p nr 4 og sett ett merke i hver side med 26 (28) 31 

(33) 35 m til hver del.

På neste omgang økes 26 (28) 32 (34) 36 m jevnt fordelt.

Samtidig som det økes 1 m i begynnelsen og slutten av 

omgangen (= innsiden av benet). Gjenta økningene på 

innsiden av benet på hver 4. omgang i alt 3 (3) 3 (4) 4 ganger 

= 84 (90) 100 (108) 114 m.

Legg arbeidet til side og strikk et ben til på samme måte.

BUKSE

Sett bena inn på samme rundp nr 4 med økningene mot 

hverandre = 168 (180) 200 (216) 228 m.

Sett ett merke i hver side med 84 (90) 100 (108) 114 m til for- 

og bakstykket.

Strikk videre rundt i glattstrikk til arbeidet fra 

sammenføyningen måler ca 16 (18) 20 (24) 29 cm.

På neste omgang strikkes 2 m r sammen omgangen ut 

= 84 (90) 102 (108) 114 m.

NB! I størrelse 12 mnd strikkes 1. og 100. m r.

Skift til p nr 3 og strikk 4 omganger glattstrikk, neste omgang 

strikkes slik: Strikk *1 r, 2 r sammen, 1 kast, ta 1 m r løs av, 1 r, 

trekk den løse m over, 1 r*, gjenta fra *-* omgangen rundt, 

(på neste omgang strikkes 1 r og vridd r i kastet) strikk 

4 omgang glattstrikk.

Strikk brettekant slik: Strikk *2 r sammen, 1 kast*, gjenta fra 

*-* omgangen rundt.

Strikk 9 omganger glattstrikk til belegg. Fell av.

SELER

Legg opp 75 (83) 89 (97) 103 m på rundp nr 3.

Strikk 3 p glattstrikk fram og tilbake (1. p = vrangen), neste p 

strikkes slik: Strikk 1 r, *1 kast, 2 r sammen*, gjenta fra *-* p ut 

(= brettekant). Strikk 7 p glattstrikk, neste p strikkes slik:

Strikk 1 r, *1 kast, 2 r sammen*, gjenta fra *-* p ut 

(=brettekant).

Strikk 3 p glattstrikk.

Fell av.

Strikk den andre selen på samme måte.

MONTERING

Brett belegget øverst i livet og på hvert ben mot vrangen og 

sy til med løse sting.

Brett oppleggskant og avfellingskant på selene mot 

hverandre og sy sammen med maske sting.

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

Snor

Legg opp 4 m på strømpep nr 3 og strikk 4 m r, skyv m 

tilbake til høyre side av p, stram tråden godt og strikk 4 m r.

Fortsett på denne måten til snoren måler ca 80 cm, eller 

ønsket lengde.

Fell av.

Eventuelt bruk en strikkemølle.

Trekk snoren i hullraden.

SOKKER

Legg opp 56 (62) 64 (70) m med farge 2 på strømpep nr 2,5 

og strikk 3 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.

Sett ett merke i begynnelsen av omgangen = midt bak.

Strikk glattstrikk og mønster etter diagrammet slik: Strikk 

20 (23) 21 (24) m glattstrikk, 16 (16) 22 (22) m mønster etter 

diagrammet, strikk 20 (23) 21 (24) m glattstrikk.

Når arbeidet måler ca 8 (11) 13 (15) cm, felles 1 m på hver side 

av merket. Gjenta fellingene på hver 4. omgang i alt 6 (6) 7 (7) 

ganger = 44 (50) 50 (56) m.

Når arbeidet måler 14 (17) 21 (26) cm, strikkes hæl over de 

bakerste 22 (25) 28 (28) m.

Sett disse m inn på en strømpep nr 2,5 og strikk 3 (3,5) 3,5 (4) 

cm glattstrikk fram og tilbake.

Hælfelling: (Begynn med en p fra vrangen).

Størrelse 3/6 mnd 4 år: Sett et merke midt på hælen.

Størrelse (12) mnd (2) år: Sett et merke rundt en m = merkem.

Strikk vr til 2 m etter merket/merkem, strikk 2 m vridd vr 

sammen, 1 vr, snu. Ta 1 m løs av p, strikk r til 2 m etter 

merket, strikk 2 m r sammen, 1 r, snu. Ta 1 m løs av p, strikk til 

1 m før «hullet», strikk 2 m vridd vr sammen, 1 vr, snu. Strikk 

videre på denne måten til alle m utenfor «hullet» er strikket.

Strikk opp 8 (9) 9 (10) m på hver side av hælen og sett et 

merke i hver side = 22 (25) 25 (28) m til oversiden og 30 (33)

33 (36) m til undersiden av foten.

Strikk glattstrikk og diagram rundt som før, samtidig som 

det felles til kile på hver side på hver side av merkene ved å 

strikke 2 m r sammen før 1. merke og 2 m vridd r sammen 

etter 2.

merke til det gjenstår 44 (48) 50 (54) m. NB! Det felles ikke 

på oversiden av foten.

Når foten med hæl måler ca 7 (8,5) 10 (12,5) cm eller ønsket 

lengde strikkes det videre i glattstrikk over alle m og det felles 

til tå slik: = 22 (24) 25 (27) m til over- og undersiden av foten.

Sett et merke i hver side. Strikk til 2 m før første merke, ta 1 

m løs av, 1 r, trekk den løse m over, strikk 2 r sammen, gjenta 

fellingen ved det andre merket.

Gjenta disse fellingene på hver 2. omgang til det gjenstår 

24 (24) 26 (26) m.

Fell videre på hver omgang 4 ganger = 8 (8) 10 (10) m. Klipp 

av garnet og trekk tråden gjennom de resterende m. Stram 

tråden og fest den godt.

Strikk en sokk til på samme måte.

DIAGRAM  

Gjenta

Gjenta
  R på retten
  Vr på retten
  Strikk 2. m r foran 1. m,
  strikk 1. m, la begge m gli av p 


