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MOLLY BUKSEDRESS

DESIGN Trine Lise Høyseth

STØRRELSER 2 (4) 6 år 

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 54 (58) 62 cm
Benlengde ca 30 (35) 40 cm
Hel lengde 
midt foran ca 73 (83) 93 cm
(stroppene kommer i tillegg)

GARNFORBRUK
SKY
Mørk rosa DL 313 5 (5) 6 nøster  
SOUL
Rosa melert DL 205 3 (4) 4 nøster

PINNEFORSLAG Strømpep og liten og 
  stor rundp nr 4 og 5

STRIKKEFASTHET 20 m glattstrikk med 1 tråd SKY 
  + 1 tråd SOUL på p nr 5 = 10 cm.

Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.

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.

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.

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
SKY 70 % baby alpakka, 30 % mullbærsilke, 
25 gram = ca 116 meter
SOUL 68 % baby alpakka, 32 % nylon, 
25 gram = ca 177 meter

56-08
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RILLER (frem og tilbake)

1 rille = 2 p r.  

RILLER (rundt)

1 rille = 1 omgang vr og 1 omgang r.

BEN  

Legg opp 27 (29) 31 m med 1 tråd SKY + 1 tråd SOUL 

på strømpep nr 4. Strikk riller rundt i 2 cm. Skift til 

p nr 5 og strikk neste omgang slik: *1 r, 1 kast*, gjenta fra *-* 

= 54 (58) 62 m. Sett et merke i begynnelsen av omgangen 

og fortsett rundt med glattstrikk til arbeidet måler 27 (32) 

37 cm. Videre strikkes det glattstrikk frem og tilbake fra merket 

på innsiden av benet, legg samtidig opp 1 ny m i hver side til 

å sy i. NB! Dette gjøres for at det skal bli enklere å sette bena inn 

på samme rundp etterpå. Strikk til arbeidet måler 30 (35) 40 cm, 

fell av kantm i hver side. Legg arbeidet til side og strikk et ben til 

på samme måte. 

BUKSE 

Sett begge bena inn på rundp nr 5 og legg opp 7 nye m mellom 

bena til kile = 122 (130) 138 m. Herfra måles arbeidet videre! 

Sett et merke på hver side av de 7 kile-m og et merke 

i m midt bak. Videre starter omgangene med merke-m midt 

bak. Fortsett rundt med glattstrikk, samtidig på 2. omgang 

felles det 2 kile-m foran og bak slik: Strikk 3 m, 2 r sammen, 

strikk til 1 m før neste merket, 2 vridd r sammen, strikk 5 m, 

2 r sammen, strikk til 1 m før neste merket, 2 vridd r sammen, 

strikk ut omgangen. Gjenta disse fellingene på hver 4. omgang 

2 ganger til. NB! Det skal bli 2 m mindre mellom fellingene 

foran og bak for hver gang det felles, til det kun er 1 m igjen 

mellom fellingene = 110 (118) 126 m. 

Når arbeidet måler 22 (24) 26 cm felles 1 m i hver side = 108 

(116) 124 m, sett et merke i m som nå er midt i hver side. 

Videre strikkes buksen høyre bak slik: Strikk 26 (28) 30 m forbi 

merk-m midt bak, snu, lag 1 kast og strikk 53 (57) 61 m vr, *snu, 

lag 1 kast, strikk over 6 m mindre enn ved forrige snuing*, 

gjenta fra *-* til det er snudd i alt 4 ganger i hver side. Strikk 

1 omgang rundt over alle m (kastene strikkes sammen med 

neste m for å unngå hull). Lag en hullrad på neste omgang slik: 

*2 r sammen, 1 kast*, gjenta fra *-*.  Fortsett med glattstrikk 

i 10 (12) 15 cm, strikk Daisy mønster etter diagrammet over 

31 m midt foran, de øvrige m fortsettes i glattstrikk. Når arbeidet 

måler 14 (17) 20 cm, etter hullraden, strikkes 2 riller over 

11 m i hver side, deretter felles de 5 midterste m i hver side av til 

ermehull. Strikk for- og bakstykket ferdig for seg.

  

FORSTYKKET

= 49 (53) 57 m.  

Strikk videre frem og tilbake med Daisy mønster, glattstrikk 

og 3 m riller i hver side. Samtidig felles det til ermehull fra 

retten innenfor de 3 rillem på hver 2. p 1,1,1,1 m, strikk 2 vridd 

r sammen etter rillene og 2 r sammen før rillene = 41 (45) 49 m. 

Når Daisy mønsteret er ferdig, fortsettes det med glattstrikk. 

Når ermehullet måler 4 (5) 6 cm, skiftes det til p nr 4. Strikk 

2 riller over alle m, fell av de midterst 35 (39) 43 m litt stramt, 

og fortsett med riller over 3 m i hver side til stropper i ca 15 cm. 

Fell av.

BAKSTYKKET

= 49 (53) 57 m.  

Strikk videre med 3 m riller i hver side og glattstrikk over 

de øvrige m. Fell til ermehull som på forstykket. 

Når ermehullet måler 8 (9) 10 cm, skiftes det til p nr 4. Strikk 

2 riller over alle m, fell av de midterste 35 (39) 43 m litt stramt 

og fortsett med riller over 3 m i hver side til stropper i ca 12 cm. 

Fell av.

MONTERING

Sy sammen øverst på innsiden av bena og sy sammen kilen.  

Snor i livet: Klipp 2 tråder av hvert slag på ca 2,5 meter. Tvinn 

dem hardt sammen, legg dobbelt og de vil tvinne seg igjen. 

Knyt en knute i hver ende og trekk snoren inn i hullraden 

i midjen, begynn og slutt midt foran. Knyt sammen stroppene 

på skuldrene.

DIAGRAM

Daisy mønster

Midt foran

  R fra retten, vr fra vrangen
  Vr fra rette n
  Daisy mønster:
  Strikk fra retten slik
  Strikk 3 m vridd r sammen uten å slippe dem av p,
  lag 1 kast, strikk de samme 3 m vridd r sammen
  en gang til (pass på at alle løkkene er like lange),
  slipp m av venstre p
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Garn brukt 
i denne oppskriften

SKY har vakker silkeglans og mykhet der 

den fine blandingen av silke og baby 

alpakka kommer til rette. Garnet er tynt 

og delikat og bør strikkes på tynne pinner 

når det brukes alene.

TIPS: Når Sky kombineres med andre 

kvaliteter kan det gjerne strikkes på 

tykkere pinner. Da får man en luksuriøs 

glanseffekt i plagget, mens lettere plagg 

får mer tyngde og flott drapering.

Hver gang du kjøper garn fra Du Store 

Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.

SKY
70 % baby alpakka
30 % mullbærsilke
Produsert i Peru

25 gram = ca 116 meter

• Ullvugge 30 °C
• Vrenges før vask
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel 
• Tørkes flatt

210

34

SOUL er et kabelspunnet garn. Tråden 

minner litt om finger-strikking og gir 

spennende struktur i strikk. Det er den al-

ler mykeste pelsen på de voksne dyrene 

som sorteres til kvaliteten baby alpakka.

TIPS: Selv om Soul er et tynt og fint 

garn, kan det strikkes på tykke pinner. 

Plaggene blir utrolig lette og luftige med 

en spesielt flott struktur. 

Hver gang du kjøper garn fra Du Store 

Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.

SOUL
68 % baby alpakka 32 % nylon 

Produsert i Peru

25 gram = ca 177 meter

• Ullvugge 30 °C
• Vrenges før vask
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel 
• Tørkes flatt

410

30

Oppskrift til lillebror eller lillesøster | 
DSA 56-09 MYNTE HENTESETT
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FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn, 
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.

houseofyarn.no
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dustorealpakka.no dalegarn.no gjestal.noknitathome.no

HOUSEOFYARN.NO

DUSTOREALPAKKA

DALEGARN.NO

GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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