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DESIGN 

Trine Lise Høyseth

GARN

STERK 40 % fineste alpakka, 40 % merinoull, 20 % nylon,

50 gram = ca 137 meter

Alternativt garn: ALPAKKA TWEED CLASSIC, 

NATURAL LANOLIN WOOL, MERINO 22, 

ALPAKKA FORTE CLASSIC

STØRRELSER

XXS-XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Hoftevidde ca 84 (92) 100 (108) 120 (128) 136 cm 

Innerbenlengde ca 74 (76) 78 (80) 82 (84) 86 cm

GARNFORBRUK

8 (9) 10 (11) 12 (13) 14 nøster

FARGE

Mørk brun 810

 

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr 3 og 3,5

TILBEHØR

Elastikk

STRIKKEFASTHET

25 m vrangbordstrikk på p nr 3,5 = 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.

FORKORTELSER

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

1. omgang: Strikk 2 r, * 2 vr, 3 r *, gjenta fra *-*, avslutt med  

2 vr og 1 r.

2. omgang: Strikk r over r, og vr over vr.

Gjenta 2. omgang.

Arbeidet strikkes ovenfra og ned.

Legg opp 170 (190) 210 (230) 260 (280) 300 m på rundp  

nr 3. Sett et merke rundt 1. m (= midt bak), og et merke rundt 

den 86. (96.) 106. (116.) 131. (141.) 151. m (= midt foran).  

Strikk 4 cm rundt i glattstrikk (= belegg), og 1 omgang vr  

(= brettekant). Videre mål tas herfra.

Strikk videre i vrangbordstrikk. Strikk til arbeidet måler 4 cm. 

Skift til rundp nr 3,5.

Videre strikkes buksen høyere bak slik:

Strikk 8 m forbi merket bak, snu, ta 1 kast, og strikk 8 m forbi 

merket på den andre siden. *Snu, ta 1 kast, og strikk over  

8 m mer enn ved forrige vending. Snu, ta 1 kast, og strikk 

over 8 mer i den andre siden. Samtidig strikkes kastene 

sammen med neste m, for å unngå hull i arbeidet. Snu, ta 1 

kast, og strikk over 7 m mer enn ved forrige vending. Snu, ta 1 

kast, og strikk over 7 m mer i den andre siden *, gjenta fra *-*.

Det strikkes vekselvis over 8 og 7 m mer i hver side for hver 

gang, slik at det passer med vrangborden. Strikk til det er 

vendt i alt 6 (6) 7 (7) 8 (9) 9 ganger i hver side (det er nå 

strikket over i alt 93 (93) 107 (107) 123 (137) 153 m).

Fortsett rundt i vrangbordstrikk. Når arbeidet måler  

13 (14) 15 (16) 17 (18) 19 cm midt foran, økes det 1 m på hver 

side av merke-m midt foran og bak. Øk slik: Strikk til 1 m før 

merket, øk 1 h, 3 r, øk 1 v = 4 m økt. Gjenta økningen på 

hver 4. omgang i alt 10 ganger = 210 (230) 250 (270) 300 

(320) 340 m. NB! De økte m strikkes med i vrangbordstrikket 

etter hvert.

Når arbeidet måler 25 (26) 27 (28) 29 (30) 31 cm midt foran, 

felles de 6 (7) 8 (8) 8 (9) 9 første m av.

Strikk videre 94 (102) 110 (120) 135 (143) 153 m som før, og 

sett dem på en maskeholder (= ben). Strikk 11 (13) 15 (15)  

15 (17) 17 m, og la dem stå på p til kile. Strikk deretter  

94 (102) 110 (120) 135 (143) 153 m som før, og sett på en 

maskeholder (= ben). Fell av de siste 5 (6) 7 (7) 7 (8) 8 m. 

Klipp av tråden.

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

vrangbordstrikk over de 11 (13) 15 (15) 15 (17) 17 kile-m.  

Fell av og sy kilen fast til de 11 (13) 15 (15) 15 (17) 17 m som ble 

felt midt bak.

BEN

Sett m fra den ene maskeholderen på rundp nr 3,5, og strikk 

i tillegg opp 26 (28) 30 (30) 30 (32) 32 m langs den ene siden 

av kilen = 120 (130) 140 (150) 165 (175) 185 m.

Sett et merke rundt de 2 midterste m på innsiden av benet  

(= merke-m). Videre starter omgangen her.

Strikk vrangbordstrikk rundt som før. Merke-m strikkes hele 

tiden vr.

Når benet måler 2 cm, felles det 1 m på hver side av 

merke-m. Fell ved å strikke 2 r sammen eller 2 vr sammen alt 

etter som det passer i vrangborden. Gjenta fellingene på hver 

5. omgang i alt 30 (30) 35 (35) 40 (45) 45 ganger = 60 (70) 

70 (80) 85 (85) 95 m. Strikk til benet måler 74 (76) 78 (80) 82 

(84) 86 cm, eller ønsket lengde. Fell av med r og vr m. Strikk 

det andre benet på samme måte.

MONTERING

Brett belegget øverst 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.

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.


