romper
Design: Kathrine Bauck-Noreide

MERINOULL
farge 888 høstgul

STØRRELSE

3 MND

6 MND

12 MND

GARNTYPE: Merinoull, Silkeull eller Angoraull

LIVVIDDE

51,5 cm

54 cm

56,5 cm

STRIKKEPINNER: Strømpep 2,5 og 3, Rundp 2,5 og 3

GARNMENGDE

50 gr

65 gr

80 gr

(40cm)

KNAPPER

4 stk

4 stk

4 stk

STRIKKEFASTHET: 28mx42p struktur=10x10cm, p 3

(ca. 15mm)

VANSKELIGHETSGRAD:

OPPSKRIFT
TEKNIKKER
Ribbestrikk: *2r, 2vr*
Dobbel perlestrikk: 1. og 2. p: *2r, 2vr*, 3. og 4. p: *2vr, 2r*
Økning (Øk 1): Før høyre p fra baksiden og inn under tråden mellom maskene slik at den blir som en

maske på p. Gjør et kast og trekk masketråden over kastet.
SVØP OG SNU (KORTE RADER, SHORT ROWS)
På en vrang m: Legg tråden fremover (mot deg) mellom p, sett neste m på høyre p. Legg tråden bak-

over igjen og sett m tilb på venstre p. Legg tråden fremover mellom p. Snu og str.
På en rett m: Sett neste m på høyre p, legg tråden fremover mellom p og sett m tilb på venstre p. Snu

og str.
Begge: Når du skal strikke videre forbi den svøpte m, føres høyre p inn i neste m under svøpetråden,

og svøp og maske strikkes som 2 r sm eller 2 vr sm.
Les hele oppskriften før du begynner å strikke!
Buksen strikkes ovenfra og ned i dobbel perlestrikk. Man begynner frem og tilbake med selene og
forstykket, deretter bakstykket. Buksen str så rundt ned til skrittet, og bena strikkes rundt hver for seg.

FORKORTELSER
m: maske(r)
p: pinne(r)
R: retten
VR: vrangen

r: rett
vr: vrang
dbl perlestr: dobbel perlestrikk
omg: omgang(er)
str: strikk

arb: arbeidet
mf: midt foran
mb: midt bak
s: side(n)
beg: begynnelsen

FORSTYKKET

BAKSTYKKET

Begynn med den ene selen og legg opp 10 m på

Legg opp 10 m på strømpep 3 og str frem og tilbake

strømpep 3. Str frem og tilbake i dobbel perlestrikk til

i dobbel perlestrikk til arb måler 2,5 (3,5) 4,5 cm. Øk

arb måler 6,5 (7,5) 8,5 cm. Øk så ut for hals på den

så ut for hals på den ene siden, slik:

ene siden, slik:
* Str ut p, legg opp 2 nye m. Snu og str tilbake

*Str ut p, legg opp 2 nye m. Snu og str tilbake
over alle m.*

over alle m.*

Gjenta * - * 3 ganger til, slik at du har 18 m på p. Se

Gjenta * - * 3 ganger til, slik at du har 18 m på p. Se

til at de nye m føyer seg inn i strukturen.

til at de nye m føyer seg inn i strukturen.

Legg arb til side og strikk den andre selen tilsvarende,

Legg arb til side og strikk den andre selen tilsvarende,

men med økningene på motsatt side.

men med økningene på motsatt side.

Legg opp 6 (10) 14 m mellom selene, slik at du

Legg opp 6 (10) 14 m mellom selene, slik at du

har 42 (46) 50 m totalt. Str videre frem og tilbake i

har 42 (46) 50 m totalt. Str videre frem og tilbake i

dobbel perlestrikk 6 cm videre. Øk i hver s for ermer-

dobbel perlestrikk 2 cm videre. Øk i hver s for ermer-

ingning på samme måte som på forstykket.

ingning, slik:

Du har nå 58 (62) 66 m på p.

Legg opp 1 m i slutten av de neste 4 p.
Legg opp 2 m i slutten av de neste 2 p.

LIVET

Legg opp 4 m i slutten av de neste 2 p.

Str bakstykket inn på rundp 2,5, legg opp 14 m, str
forstykket, legg opp 14 m, slik at du har 144 (152)

Du har nå 58 (62) 66 m på p. Legg arb til side og str

160 m på p. Str rundt i ribbestrikk (2 r, 2 vr) 2,5 cm

ryggstykket.

videre. La omg starte i venstre side, før 2 vrange m.

Nå str en hullrad, slik: Str *1 kast, 2 vr sm, r 2 m* ut

Legg pinnene med de resterende m fra bakbuksen og

omg. Str rundt over alle m i ribbestrikk 2,5 cm videre.

forbuksen sammen rette mot rette i venstre hånd og

Sett merke i den andre siden, samt midt foran og midt

strikk dem sammen med en tredje pinne, slik: Str 1 m

bak. Skrift til p 3 og str 2 omg rundt i dobbel perle-

fra forbuksen og 1 m fra bakbuksen sammen. Gjenta.

strikk.

Trekk så første m over siste. *Str 1 m fra forbuksen og
1 m fra bakbuksen sammen. Trekk 1 m over*, gjenta

Forhøyning på bakbuksen (svøp og snu)

*-* ut p.

Str dbl perlestr 8 m forbi mb, svøp og snu. Str fra
vrangen 16 m dbl perlstr, svøp og snu. Str fra retten

KANTER

24 m dbl perlestr, svøp og snu. Str fra vrangen 32 m

Med strømpep 2,5 plukker du opp m fra retten rundt

dbl perlstr, svøp og snu. Fortsett frem og tilbake med

benåpningen. Str rundt i ribbestr (2 r, 2 vr) 5 omg.

8 m mer for hver gang til du har snudd 4 ganger på

Fell av løst med rette masker. Gjør tilsvarende rundt

hver s. Pass på at siste svøp (fra vrangen) ikke blir for

den andre benåpningen.

stramt.
Fortsett rundt over alle m i dobbel perlestrikk til

Med rundp 2,5 plukker du opp m fra retten rundt

arb måler 15 (18) 21 cm fra hullrad mf. På neste omg

hele kanten langs forstykke, bakstykke og selene

deles arb, og for-og bakbukse str frem og tilbake hver

oppe. Pass på at du plukker opp rikelig med masker

for seg. Begynn i siden og str over bakbuksen til neste

rundt hjørnene oppe på selene, slik at ikke kanten vil

sidemerke. Etter merket felles 18 m, str 36 (40) 44 m

stramme. Str 1 omg ribbestrikk (2 r, 2 vr). På neste

videre, fell de siste 18 m.

omg strikkes 2 knapphull på hver av selene foran,
slik: Begynn rett over det ene hjørnet og str 2 m sm,

BAKBUKSEN

1 kast, str 6 m ribbestr, 1 kast, 2 m sm. Gjør tilsvaren-

Str 1 p dbl perlestr. Heretter str frem og tilbake i dbl

de på den andre selen. Str videre rundt i ribbestr over

perlestr mens du feller de første 2 m på hver p til du

alle m 3 omg til. Fell av litt løst med rette masker.

har 24 (24) 28 m igjen. Kutt tråden og la resten av m

MONTERING

hvile mens du strikker forbuksen.

Fest tråder og sy i knapper. Skyll, form og tørk flatt.

FORBUKSEN
Str frem og tilbake i dbl perlestr mens du feller 2 m i
beg av hver p til du har 24 (24) 28 m igjen. Fortsett
frem og tilbake over de siste m til forbuksen er like
lang som bakbuksen.

Vårt garn er ikke utsatt for unødvendig kjemisk behandling, og har alle ullens gode egenskaper inntakt. Lett og drøyt
ullgarn til undertøy og klær. Vaskes for hånd med naturlig såpe. Ta kontakt for å få tilsendt katalog med oppskrifter,
vaskemidler og Nøstebarns øvrige sortiment. Besøk oss gjerne på nettsiden eller i butikken vår i Bergen.
WWW.NOSTEBARN.NO
SE ALLE GARNFARGENE OG
FLERE GRATISOPPSKRIFTER

TRENGER DU HJELP?
E-POST: POST@NOSTEBARN.NO
TLF: 55 11 32 30

BUTIKKEN I BERGEN:
ØSTRE NESTTUNVEGEN 6,
5221 NESTTUN

