Bloomers med mønster
Model nr. 08

Fakta

·	Størrelse og mål: 3/6-9/12-15/18 mdr.
Hoftevidde bukser: 54-58-62 cm.
·	Højde fra skridtsømmen: 22-24-26 cm.
·	Materialer: 2-3-3 nøgler. Cottonwood
(50 gram, 100 % økologisk bomuld) fra Cewec
i bundfarven og evt. en rest i en kontrastfarve
til bindebånd. Rundpinde (max 60 cm) nr. 3 og 4.
·	Strikkefasthed: 20 m & 28 p = 10 cm.
·	Teknik og særlige forkortelser: Bukserne strikkes
i et stykke på rundpind, og der begyndes med
buksebenene.

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

Model nr. 08 * side 2 / 2

Fremgangsmåde

Slå 44-48-52 m op på p nr. 3, og strik 13 p rib (3 vr, *2 r, 2 vr*), gentag fra * til *, og slut med 1 vr).
Bryd garnet, og strik et bukseben til. Bryd garnet, og sæt det til midt på det ene bukseben (= omgs.
begyndelse). Skift til p nr. 4, og strik en omg r således: 22-24-26 m bukseben, slå 10 m op, strik over
det andet buksebens 44-48-52 m, slå 10 m op, og strik til omgs. begyndelse (midt på første bukseben)
(= 108-116-124 m i alt). Fortsæt med mønster midt foran, se beskrivelsen nedenfor.
Mønster over de midterste16 m, alle andre masker strikkes ret.
1. omg: 2 vr, 2 r, 2 r sm, 1 r, slå om, 2 vr, slå om, 1 r, 2 r dr sm, 2 r, 2 vr.
2. omg: r.
3. omg: 2 vr, 1 r, 2 r sm, 1 r, slå om, 1 r, 2 vr, 1 r, slå om, 1 r, 2 r dr sm, 1 r, 2 vr.
4. omg: r.
5. omg: 2 vr, 2 r sm, 1 r, slå om, 2 r, 2 vr, 2 r, slå om, 1 r, 2 r dr sm, 2 vr.
6. omg: r.
Disse 6 omg danner mønster og gentages til bukserne fra buksebenet/skridtet måler 18-20-22 cm.
Sæt derefter en markør på forstykkets midte og en i hver side.
Nu strikkes bukserne højere bagtil således: strik til de sidste 6 m på bagbuksen, vend, tag 1.m løs
af, strik vr til de sidste 6 m på bagstykket, vend, tag 1 m løs af strik r til de sidste 6 m, og fortsæt på
samme måde (husk 1. m løs af), til der er 18 m i hvileposition i hver side. Strik en omg r over alle m.
På str. 9/12-15/18 mdr. tages jævnt ind til 108 m på sidste omg.
Skift til rundp nr. 3, og fortsæt i rib (2 r, 2 vr). Når der er strikket 6 omg rib, strikkes huller til snor
således: * 2 r, 2 vr sm, slå om *, gentag fra * til * omg rundt, MEN der strikkes ikke hul i de midterste
2 vr foran (= 26 snorehuller i alt). strik yderligere 6 omg rib, og luk elastisk af i rib.
Montering
Sy buksebenenes indersøm og skridtsømmen sammen, og hæft alle enderne. Pres evt. forsigtigt
bukserne på vrangsiden.
Sno en snor evt. i en kontrastfarve således: mål 3 længder garn af på hver ca. 240 cm. Bind en
knude i hver ende, og fæstn den ene ende til evt. et dørhåndtag. Stik en strømpepind eller en
hæklenål igennem den modsatte ende, og sno trådene fast sammen, til de begynder at stritte
imod. Fold snoren på midten, og lad den selv sno sig sammen til en fast snor (glat ud undervejs,
så der ikke kommer løkker. Træk snoren igennem hullerne i bukserne, idet du begynder i et af
hullerne midt foran. Bind en knude i hver ende af snoren, og klip trådene lige af.,

Tak!

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

