
FaktaFakta
·  Størrelse og mål 3/6-9/12-15/18 mdr. 

Taljevidde: 48-52-56 cm. 
Indvendig benlængde: ca. 4 ½ cm.

·  Materialer: Blackhill Højlandsuld,  vælg to farver, 
50 gram af hver. Strikkepinde nr. 2 ½ og 3 ½. 
Smal blød elastik til taljen.

·  Strikkefasthed: 24 m & 32 p = 10 cm. 

·  Teknik og særlige forkortelser: 
Tag 1 r ud = saml lænken op før næste m, og strik 
den dr r.

Bemærk: Uanset, hvilket garn, du vælger 
at anvende, anbefaler vi, at produktet kan 
vaskes på uldvask i vaskemaskine.

Bermudashorts til baby
Model nr. 05Model nr. 05



Model nr. 05  Model nr. 05  **    side 2 / 2side 2 / 2

FremgangsmådeFremgangsmåde
Bukserne strikkes i 2 dele, der efterfølgende sys sammen midt for, midt bag og i 
skridtsømmen.

Venstre buksedel 
Slå 58-62-68 m op på p nr. 2 ½ med kitgrå og strik 9 p glat (begynd med 1 vr-p). 
Strik 1 p r på vr-siden, og strik yderligere 10 p glat. Skift til p nr. 3 ½, og strik 
bukse delen længere bagpå således:
Strik 6 m, vend, og strik tilbage, idet 1. m tages løs af.
Strik 12 m, vend, og strik tilbage, idet 1. m tages løs af.
Strik 18 m, vend og strik tilbage, idet 1. m tages løs af.
Strik 24 m, vend, og strik tilbage, idet 1. m tages løs af.
Forsæt nu i glat og striber over alle 58-62-68 m således: 2 p isblomst, 2 p kitgrå.

Når det stribede stykke fortil måler 15-16-17 cm, tages ud til skridtkile på retsiden 
således:
1. p: 2 r, tag 1 r ud, r til de sidste 2 m, tag 1 r ud, 2 r.
2. p: 3 r, tag 1 r ud, r til de sidste 3 m, tag 1 r ud, 3 r.
3. p: 4 r, tag 1 r ud, r til de sidste 4 m, tag 1 r ud, 4 r.
4. p: 5 r, tag 1 r ud, r til de sidste 5 m, tag 1 r ud, 5 r.
5. p: 6 r, tag 1 r ud, r til de sidste 6 m, tag 1 r ud, 6 r.
Luk 6 m af i hver side til skridtkilen.
Strik 6 p (slut med en stribe i isblomst), idet der tages 1m ind i hver side på hver 
2. p 2 gange. Skift til p nr. 3 ½ og kitgrå, og strik 10 p glat. Luk elastisk af til rullekant.

Højre buksedel 
strikkes som venstre, men spejlvendt.

Montering 
Sy bensømmene sammen, men tag højde for, at det nederste stykke ruller om til 
retten, og sy skridtsømmen sammen. Fold halvdelen af taljekanten om til vrangen, 
og sy den fast med lette sting, men lad en åbning stå midt bag. Træk elastik igennem 
åbningen og løbegangen, og sy elastikenderne sammen. Sy åbningen i taljekanten 
sammen. Pres forsigtigt bukserne fra vrangen.

Tak til Susanne Gustafsson, som har 
doneret denne opskrift til Fonden 
Mødrehjælpen. Få mere inspiration 
på bloggen: Susanne-Gustafsson.dk

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage 
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...

Læs mere om vores aktiviteter på 
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

Tak!Tak!


