
JORDBÆRBUKSE
En søt og enkel bukse



Jordbærbukse
Jordbærbuksa er en søt liten bukse for småtasser. 

Med lang vrangbord både oppe og nede holder buksa lenge i størrelsen. 
Lusa gjør det gøy å strikke; du ser lettere fremgangen i arbeidet. 

Strikkes ovenfra og ned for enkel justering av bein og liv.

Størrelser
(1 m) 3 m (6 m) 1 år (2 år) 3-4 år

Hofteomkrets
ca (47) 49 (52) 54 (57) 60 cm

Pinner
3,5 mm 40 (60) cm + settpinner

3 mm 40 cm + settpinner

Strikkefasthet 
22 m = 10 cm

Garn DSA Sterk 
(137 m/ 50 g, 40 % alpakka, 40 % merinoull, 20 % nylon )

Bunnfarge (1) 2 (2) 3 (3) 3 nøster 
Mønsterfarge (1) 1 (1) 1 (1) 1 nøster

Knapper og annet
Snor til livet

Modell
Bunnfarge Sterk 819 Mørkerød
Mønsterfarge Sterk 806 Natur

For flere garnalternativer se www.strikkezilla.no/2210
Husk å regne om så du har mange nok meter garn.



Legg opp (104) 108 (114) 120 (126) 132 m på p 3 i bunnfargen.
Strikk rundt 1r/1vr i (4) 4 (5) 6 (7) 7 cm. 
Strikk hullrad *1r, 1vr, 1r, 1vr, 2rsm, k* Gjenta ** ut p. 
Strikk så 1r/1vr rundt til vrangborden måler ca 
(6) 7 (8) 9 (10) 10 cm. 

Forhøyning bak
Forhøyningen er strikket ved hjelp av kortrader. Bruk din 
foretrukne snumetode eller sett m lo som beskrevet her.
Sett en mm midt bak, ved omg begynnelse. Strikk 6 m 1r/1vr 
forbi mm, snu og sett 1.  m lo over. Strikk 1 vr/1r 6 masker forbi 
mm. Snu, sett 1. m lo over og strikk 6 m forbi forrige snupunkt. 
Fortsett slik med 6 masker mer for hver omgang til du har snudd 
totalt 5 ggr på hver side av mm. 

Bytt til p 3,5. Strikk r rundt, med mønster, 
til arbeidet måler (15) 17 (18) 20 (21) 22 midt foran. 

Kile
Nå økes til kile i skrittet midt foran og midt bak, plasser mm her. 
Du starter økningen når du er på linje 2 eller 6 i mønsteret. 
Øk 1 m på hver side av begge mm annenhver omg slik:
øk 1mh, flytt over mm,1 r, øk 1mv. Totalt 5 ggr (=20 m økt) totalt 
(124) 128 (134) 140 (146) 152 m på p. Så deles til bein.

Bein (62) 64 (67) 70 (73) 76 m
Sett halvparten av maskene, fra mm til mm, på en tråd eller 
ekstra rundpinne. Sett en mm i skjøten og strikk videre rundt 
med de gjenværende maskene. Fell 1 m på hver side inn mot 
markøren ca hver (1) 1,5 (1,5) 1,5 (1,5) 1,5 cm, 
(6) 6 (7) 9 (10) 11 ganger, totalt (50) 52 (53) 52 (53) 54 m på p. 
Når beinet måler (10) 13 (16) 20 (24) 28 cm strikkes 1r/1vr rundt 
i bunnfargen på p 3 i 3-10 cm. Fell av med r over r og vr over vr. 
Strikk det andre beinet likt. 

Træ en snor gjennom hullene i midjen. Vrangborden oppe kan 
syes ned for å lage en pen løpegang, eller beholdes løs.

Jordbærbukse

k = kast
r = rett
vr = vrang
m = maske
p = pinne
ggr = ganger
omg = omgang
mm = maskemarkør
øk 1mh = stikk venstre pinne under tråden mellom 

maskene fra baksiden, strikk rett
øk 1mv = stikk venstre pinne under tråden mellom 

maskene fra forsiden, strikk vridd rett
2rsm = 2 rett sammen



Tusen takk for din interesse i Strikkezilla Designs oppskrifter!
Selvom oppskriften er gratis ligger rettighetene til den fortsatt hos meg.

Jeg blir derfor kjempeglad om du ikke deler selve oppskriften videre, men link 
gjerne til hvor den ligger! 

Tusen takk for din forståelse og støtte til uavhengige designere!

Jordbærbukse


