Designet for Happy Knitting av Magda Johnsen

Oppskrift på

”Ullbukse og tights”

Vanskelighetsgrad: Enkel
Størrelse: 6 mnd - 2 år ( 3 - 4 år ) 5 - 6 år
Hel lengde: 38 (50) 60 cm
Benlengde: 21 (30) 36 cm
Garn:
dobbel Hifa superwash (50 g = ca 150 m)100 % ull
Strikkefasthet: 18 m = 10 cm
Pinneforslag: liten rundpinne 4 og 4.5,
5 pinner nr 4.5 - heklekrok 3.5
Garnmengde: 200 (250) 300 g

Fjordgata 16, 7010 Trondheim - NORWAY Tlf: + 47 906 74 703 www.happyknitting.com
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Bukse

Buksen strikkes fra midjen og ned.
Legg opp 84 (96) 112 m på rundp 4 med 2 tråder
hifa superwash. Strikk vrbord 2 rett og 2 vrang,
3 (3) 3 cm. Lag en hullrad: strikk de *2 første
rettmaskene, 1 kast og strikk de 2 neste vrangmaskene sammen*, ut omgangen. På neste omgang strikkes det 2 vrange over de rette og 2 rette
over den vrange + kastet. Bytt til pinne ermepinne
4.5. og fortsett 2 rett og 2 vrang. Når arb måler
10 (13) 16 cm fra hullraden økes det 1 maske på
hver side av de 2 rettmaskene midt bak på hver 2.
omgang til 108 (120 )132 m. Etter alle økninger
måler arb ca 21 (24) 27 cm. På neste omg felles
det 5 (6) 6 m midt foran og midt bak og hvert ben
strikkes ferdig for seg.
Ben:
Sett maskene på det ene benet på 1 tråd. Fordel
de andre maskene på ermp 4.5 = 49 (54) 62 m.
(Når det gjelder str 6 år så fell 1 m for å få det til
å gå opp. Fortsett å strikke rett over rett og vrang
over vrang til benet måler ca 21 (30) 36 cm.
Oppbrett: strikk rett over vrangmaskene og
vrang over rettmaskene 6 (6) 7 cm. Fell av. Strikk
det andre benet likt.
Alternative ben: Om du ønsker det så kan du
lage en hullrad ca 3 cm før brettekanten og avslutte ved brettekanten. Denne buksealternativet
passer godt til å ha under parkdresser. Fest alle
tråder og sy sammen åpningen mellom bena. Tre
en buksestrikk (den med hull) i løpegangen og sy
i en pen knapp slik at det blir enkelt å regulere livvidden.

økninger måler arb ca 21 (24) 27 cm.
På neste omg felles det 5 (6) 6 m midt foran og midt
bak og hvert ben strikkes ferdig for seg.
Ben:
Sett m på det ene benet på 1 tråd. Fordel m på
det andre benet på ermp 4.5 = 46 (52) 60 m og det
forsett i glattstrikk. Finn midmasken på innsiden
av benet, denne skal strikkes vrang hele tiden og
du skal felle 1 maske på hver side, hver 4. omgang
9 (10) 12 ganger til benet måler ca 16 (26) 36 cm.
Eller du har 29 (32) 36 masker, fell av. Strikk det
andre benet likt. Fest alle tråder og sy sammen
åpningen mellom bena. Tre en buksestrikk (den
med hull) i løpegangen og sy i en pen knapp slik at
det blir enkelt å regulere livvidden.
Heklet kant:
Du skal fortsatt bruke dobbelt garn. Plukk opp
25 (30) 35 masker langs kanten nede og hekle 2
omganger med staver. På siste omgang hekles
en viftebord: 3 luftmasker som erstatter en stav,
hekle 5 staver i samme maske som luftmaskene.
*Hopp over 2 luftmasker og hekle 1 fastmaske i 3
maske. Hopp over 2 luftmasker og hekle 6 staver i 3
maske*. Klipp av tråden og fest de.

Tights

Strikkes fra midjen og ned.
Legg opp 80 (92) 108 m på rundp 4 med 2 tråder
hifa superwash. Strikk vrbord 2 rett og 2 vrang,
3 (3) 3 cm. Lag en hullrad: strikk de *2 første
rettmaskene, 1 kast og strikk de 2 neste vrangmaskene sammen*, ut omgangen. På neste omgang strikkes alle maskene rette. Bytt til ermepinne 4.5. og fortsett i glattstrikk. Når arb måler
10 (13) 16 cm fra hullraden økes det 1 maske på
hver side av 2 midtmasker, midt bak på hver 2.
omgang,12 ganger = 104 (116 )132 m. Etter alle
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”Vi i Happy Knitting bruker vår kunnskap og tid for å gi våre kunder unike produkter. Våre modeller og mønstre vil vi gjerne dele
med deg, og håper du respekterer at vi ikke tillater kopiering eller publisering som ikke er godkjent av oss.”

- from angels with love!
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”Vi i Happy Knitting bruker vår kunnskap og tid for å gi våre kunder unike produkter. Våre modeller og mønstre vil vi gjerne dele
med deg, og håper du respekterer at vi ikke tillater kopiering eller publisering som ikke er godkjent av oss.”

- from angels with love!

