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MATERIALE: Blend Bamboo (70% Bambus, 30% Bomuld). 

STØRRELSER: 2-4 (4-6) 6-8 (8-10) 10-12 år. 

HEL LÆNGDE: Ca. x cm. 

GARNFORBRUG: 

Fv. 1 = 2 (3) 3 (4) 4 ngl. fv. 7017 el. 4950, 

Fv. 2 = 2 (2) 2 (3) 5 ngl. fv. 1990 el. 4951. 

TILBEHØR: 2½ cm bred elastik. 

PINDE: Rundp og strømpep nr 3 og 3,5 

STRIKKEFASTHED: 26 m = 10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

BEN 

Slå 94 (104) 112 (122) 130 m op med fv. 2 på rundp nr. 3 

og strik 2 (2½) 2½ (3) 3 cm omslagskant således: Strik 2 

(2½) 2½ (3) 3 cm glatstrik, strik 1 omg vr, strik 2 (2½) 2½ 

(3) 3 cm glatstrik. Skrift til p nr. 3,5 og fv. 1 og strik 2 (2½) 

2½ (3) 3 cm, skift til fv. 2 og strik 2 (2½) 2½ (3) 3 cm. Luk 3 

(4) 4 (5) 5 m af i beg af de næste 2 p. Bryd garnet og 

lad arb hvile. Strik et ben mere. 

 

FOR OG BAGSTYKKE 

Benene strikkes ind på samme rundp samtidig med at 

der sættes en markør midt for og midt bag. Tag ind 

således: Strik til 2 m før markøren, tag 1 r løs af, 1 r, træk 

den løse m, 2 r sm. Gent indt på både forstykke og 

bagstykke, på hver omg i alt 4 (4) 3 (3) 4 gange= 160 

(176) 192 (208) 224 m. 

Skift til fv. 1 og strik efter diag til arb måler 14 (16) 18 (20) 

22 cm, fra skridtet og op. Fortsæt i fv. 1 og strik til 36 (40) 

44 (48) 52 m efter markøren midt bag, vend, slå om, strik 

72 (80) 88 (96) 104 vr, *vend, slå om, strik r til 4 m før sid-

ste omsl, vend, slå om, strik vr til 4 m før omsl i modsatte 

side*, gent fra * til * i alt 5 (6) 6 (7) 7 gange. På næste 

omg strikkes glatstrik over alle m, samtidig med at alle 

omsl strikkes sm med de efterfølgende m. Skift til fv. 2 og 

strik 1 p vr mens der tages 16 m ind jævnt fordelt = i alt 

144 (160) 176 (192) 208 m.  

Strik en omslagskant således: Skift til p 3 og strik 2½ 

(2½)2½ (3) 3 cm glatstrik, strik 1 p vr, strik 2½ (2½) 2½ (3) 

3 cm glatstrik. Luk løst af.  

 

MONTERING 

Hæft enderne og sy skridtet sammen. Sy ombuknings-

kanten næsten sammen, træk elastikken i og sy den 

sammen i ønsket bredde, derefter sy det sidste stykke af 

ombukningskanten til. Damp arb under et vådt viske-

stykke eller med et dampstrygejern, der skal ikke pres-

ses, men mens arb er fuld af damp trækkes der forsig-

tigt i forskellige retninger, for at rette mønsteret til. 

 

 

 

 

 

 
 


