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INSTRUKTION

Strikkefasthed
I glatstrik: 27 masker og 36 pinde  
= 10x10 cm

Se instruktioner for grundlæggende 
teknikker 

Boblestrik: Strik (1 rm, 1 vm, 1 rm, 1 vm)  
i næste m, vend og strik 4 vm, vend,  
4 rm, vend, 4 vm, vend, strik 4 rm  
sammen, så der er 1 m tilbage. 

Bagstykke
Begynd med venstre ben.  
Slå –a) 20 –b) 22 –c) 24 m op.
Strik 6 pinde ribstrik 2 rm, 2 vm, og 
start/slut med –a) 2 rm/2 vm  
–b) 2 rm/2 rm –c) 2 rm/2 vm, strik 
derefter glatstrik, og tag ud på inder
siden af benet (2 m fra kanten) på 
følgende pinde: 3. pind: 1 m 1 gang; 
hver 8. pind: 1 m 2 gange; hver 6. pind: 
1 m 2 gange; hver 4. pind: 1 m 1 gang; 
hver anden pind: –a) 1 m 5 gange:  
[31 m] –b) 1 m 6 gange: [34 m] –c) 1 m 
7 gange: [37 m]
Strik, til bagstykket måler –a) 14½ cm 
–b) 15½ cm –c) 16½ cm, slut af med en 
pind fra vrangsiden, bryd garnet, og 
sæt alle m over på en maskeholder.
Strik højre ben på samme måde men 
spejlvendt, og behold alle m på pin
den.
Strik fra retsiden på højre ben, slå 7 m 
op, sæt m fra maskeholderen over på 
en tom strikkepind, sammenføj de to 
dele ved at strikke retsiden på venstre 
ben: [–a) 69 –b) 75 –c) 81 m]

Fortsæt med at strikke glatstrik.

Babybukser med boblestrik

Størrelse: 
–a) nyfødt –b) 3 måneder –c) 6 måneder
Modellen på billedet er størrelse  
–b) 3 måneder

Materiale
Baby Nature: –a) 3 –b) 3 –c) 4 nøgler,  
2 knapper

Strikkepinde
3 mm



Strik, til bagstykket måler –a) 18½ cm –b) 21½ cm  
–c) 24½ cm, og tag derefter ind i hver side (2 m fra 
kanten): 
–a) 1. omgang: 1 m 1 gang; hver 6. pind: 1 m 2 gange; 
hver 4. pind: 1 m 3 gange 
–b) 1. omgang: 1 m 1 gang; hver 8. pind: 1 m 2 gange; 
hver 6. pind: 1 m 2 gange; hver 4. pind: 1 m 2 gange
–c) 1. omgang: 1 m 1 gang; hver 8. pind: 1 m 2 gange; 
hver 6. pind: 1 m 2 gange; hver 4. pind: 1 m 3 gange
[–a) 55 –b) 61 –c) 65 m]
Strik, til bagstykket måler –a) 28 cm –b) 33 cm  
–c) 38 cm, og strik derefter følgende fra retsiden:
–a) 3 rm, * 1 boble, 3 rm *, gentag fra * til * 12 gange,  
1 boble, 3 rm
–b) 2 rm, * 1 boble, 3 rm *, gentag fra * til * 14 gange,  
1 boble, 2 rm
–c) 4 rm, * 1 boble, 3 rm *, gentag fra * til * 14 gange,  
1 boble, 4 rm
Strik derefter retstrik.
Ærmegab: Strik, til bagstykket måler –a) 29 cm  
–b) 34 cm –c) 39 cm, og tag 1 m ind i hver side (3 m fra 
kanten) på alle pinde fra retsiden, 7 gange: [–a) 41  
–b) 47 –c) 51 m]
Halsudskæring: Strik, til bagstykket måler –a) 38 cm 
–b) 44 cm –c) 50 cm, luk derefter de midterste  
–a) 25 –b) 27 –c) 29 m af på den næste pind fra  
retsiden, og strik derefter hver side hver for sig med 
–a) 8 –b) 10 –c) 11 m.
Skulderstrop: Strik, til bagstykket måler –a) 42 cm  
–b) 48 cm –c) 52 cm, og strik derefter følgende:
Strik –a) 3 –b) 4 –c) 4 m, strik 1 knaphul over 2 m,  
strik –a) 3 –b) 4 –c) 5 m.
Strik, til bagstykket måler – a) 43 cm – b) 49 cm  
– c) 53 cm, og luk derefter alle m af.
Strik den anden side på samme måde.

Forstykke
Begynd med højre ben, og strik på samme måde som 
bagstykket, indtil forstykket måler –a) 32½ cm  
–b) 38½ cm –c) 44½ cm.
Halsudskæring: Luk de midterste –a) 17 –b) 19 –c) 21 m 
af på næste pind fra retsiden. Strik hver side hver for 
sig, luk af ved halsudskæringen på hver pind fra ret
siden: 1 m 4 gange: [–a) 8 –b) 10 –c) 11 m].
Skulderstrop: Strik, til forstykket måler – a) 39 cm  
– b) 45 cm – c) 51 cm, og luk alle m af.
Strik den anden side på samme måde, men spejlvendt.

Montering 
Sy alle sømmene sammen med maskesting.
Sy side og underbensømmene.
Sy en knap i hver skulderstrop på forstykket, 1 cm fra 
den øverste kant. 


