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DESIGN 

House of Yarn

GARN

DREAMLINE PURE 100 % alpakka, 25 gram = ca 125 meter

STØRRELSER

XS (S) M (L) XL (XXL)

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Hoftevidde ca 88 (96) 104 (112) 124 (132) cm 

Benlengde ca 76 (78) 80 (82) 84 (86) cm

GARNFORBRUK 

16 (18) 19 (21) 23 (26) nøster

FARGE

Skarp grønn 432

PINNEFORSLAG 

Stor rundp og strømpep nr 2,5

Stor og liten rundp nr 4

TILBEHØR

Bånd 

STRIKKEFASTHET 

27 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.

Oppskrift utarbeidet av av Hrönn Jónsdóttir

FORKORTELSER

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

Arbeidet strikkes ovenfra og ned.

 

Legg opp 200 (220) 240 (260) 284 (312) m på rundp nr 2,5. 

Sett et merke i begynnelsen av omgangen (= midt bak) og 

1 merke etter 100 (110) 120 (130) 142 (156) m (= midt foran). 

Strikk 5 cm rundt i glattstrikk til belegg. 

Herfra måles arbeidet videre. 

Når arbeidet måler 2 cm, lages det 2 hull for knytebånd slik: 

Strikk til 6 m før merket midt foran, *strikk 2 r sammen, lag 

2 kast og strikk 2 vridd r sammen *, strikk 4 m r og gjenta fra 

*-* en gang til. 

For oppskrift på genser se DSA 108-10H
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På neste omgang strikkes det første kastet r og det neste 

vridd r. 

Strikk i alt 5 cm glattstrikk fra brettekanten. 

Skift til rundp nr 4, og strikk videre i glattstrikk, samtidig som 

det økes 8 m jevnt fordelt på 1. omgang 

= 208 (228) 248 (268) 292 (320) m. 

Strikk buksen høyre bak slik: Strikk 6 (7) 7 (8) 9 (10) m forbi 

merket midt bak, vend, stram tråden og strikk 6 (7) 7 (8) 9 (10) 

m vr forbi merket på den andre siden. Vend og strikk over 

6 (7) 7 (8) 9 (10) m mer enn før forrige vending, vend. 

Fortsett slik til det er strikket over 42 (49) 49 (56) 63 (70) m i 

hver side. 

Vend og fortsett rundt i glattstrikk over alle m. 

Når arbeidet måler 13 (14) 15 (16) 17 (18) cm midt foran (fra 

brettekanten), økes det 1 m på hver side av merket midt foran 

og midt bak. 

Øk med øk 1 h, 1 r før merket, og med 1 r, øk 1 v etter 

merket = 4 m økt.

Gjenta økningen på hver 4. omgang i alt 10 ganger 

= 248 (268) 288 (308) 332 (360) m. 

Når arbeidet måler 23 (24) 25 (26) 27 (28) cm midt foran, 

felles de 8 (8) 9 (9) 10 (10) første m av, strikk de neste 

108 (118) 126 (136) 146 (160) m, og sett dem deretter på 

en tråd (= ben), strikk de neste 16 (16) 18 (18) 20 (20) m, og la 

dem stå på pinnen til kile, strikk de neste 108 (118) 126 (136) 

146 (160) m, og sett dem deretter på en tråd (= ben), fell av 

de siste 8 (8) 9 (9) 10 (10) m, klipp av tråden. 

Strikk glattstrikk fram og tilbake i 10 (10) 11 (12) 12 (13) cm 

over de 16 (16) 18 (18) 20 (20) kile-m, fell av, og sy kilen fast til 

de 16 (16) 18 (18) 20 (20) m som ble felt av midt bak. 

BEN 

Sett 108 (118) 126 (136) 146 (160) m fra det ene benet på 

rundp nr 4, og strikk i tillegg opp 28 (28) 30 (32) 32 (36) 

m langs den ene siden av kilen = 136 (146) 156 (168) 178 

(196) m. Sett 1 merke på innsiden av benet – her starter 

omgangene videre. 

Strikk glattstrikk som før. Når benet måler 3 cm, felles det 

1 m på hver side av merket slik: Strikk 2 vridd r sammen før 

merket og 2 r sammen etter merket. Gjenta fellingen på hver 

3. cm i alt 3 (4) 7 (11) 12 (17) ganger = 130 (138) 142 (146) 154 

(162) m. Strikk videre til benet måler 76 (78) 80 (82) 84 (86) 

cm (prøv eventuelt buksen på for å se om den er passe lang). 

Skift til strømpep nr 2,5, og strikk alle m 2 og 2 r sammen = 

65 (69) 71 (73) 77 (81) m. Strikk 6 cm glattstrikk, samtidig som 

det felles 1 (1) 3 (5) 7 (9) m jevnt fordelt = 64 (68) 68 (68) 70 

(72) m. Fell løst av. De nederste 3 cm = belegg. 

Strikk det andre benet på samme måte. 

MONTERING 

Brett belegget øverst i livet dobbelt mot vrangen, og sy til, 

gjør det samme med beleggene nederst på bena. 

Trekk et bånd i løpegangen i livet.

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.


