Bille

- et par smækbukser til de mindste

Design: Hanne Pjedsted
Selebukser, sparkebukser, overall… Kært
barn har mange navne. Bukserne er strikket
i det lækre Arwetta Classic, der kan maskinvaskes, og de har et fint, 3-farvet vævestrikmønster i bærestykket og ved anklerne.
Mønsteret er ikke svært at strikke og er fint
til de helt små. Et rigtigt hyggearbejde og en
fantastisk flot gave til nybagte forældre.
Der er ekstra længde i buksebenene, så de
kan ”pludre” om små ben og ellers sidder
dragten ret tæt til kroppen.
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Materialer
75 (100) 130 (150) g Arwetta Classic fra Filcolana i
farve A: 190 (giftgrøn) samt rester af ca. 8-12 g af
hver af farverne B: 808 (aquadis melange) og C: 811
(turkis melange)
Rundpind 3 mm, 60 cm.
Jumperpinde 3,5 mm til mønsterstrik
Hæklenål 2,5 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
4 små knapper
Størrelser
3 mdr/62 cl (6 mdr/68 cl) 1år/80 cl (2 år/92 cl)
Mål
Passer til brystvidde: 42-44 (44-46) 48-50 (52-54)
cm
Vidde under bærestykket: 44 (46) 50 (54) cm
Benlængde: 22 (25) 28 (32) cm
Strikkefasthed
27 m og 38 p i glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm.
Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det
passer med strikningen).
o-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den
løse m over den netop strikkede.
Vævestrikmønster (”perlegrus”)
Mønsteret består af et lige maskeantal og de 2 pinde
gentages. Første og sidste m strikke r på alle p.
Der strikkes med 1 p af hver farve i denne rækkefølge: B, A, C.
NB: Mønsteret skal strikkes på en større p, så det ikke
bliver stramt.
1. p (retsiden, 1. gang med farve B): 1 r, *1 vr løs
af med garnet foran m, 1 r*. Gentag fra * til *. Slut
med 1 r.
2. p. (1. gang med farve A): 1 r, *1 vr løs af med
garnet bag masken, 1 vr*. Gentag fra * til * og slut
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med 1 r.
3. p: Som 1. p (1. gang med farve C).
4. p: Som 2. p (1. gang med farve B).
NB: Masker tages vr løst af, dvs. som om man skulle
strikkes en vrangmaske. Og garnet skal på alle p
placeres på arbejdets retside! Se også diagram på
side 2.
1. og 2. p gentages, med farveskift som ovenfor beskrevet.
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Arbejdsgang
Buksebenene strikkes frem og tilbage fra anklerne og
op, arbejdet samles efter skridtsømmen og strikkes
rundt indtil bærestykket. Herefter deles det, så ryg og
forstykke strikkes hver for sig.
Bukseben
Slå 50 (50) 54 (58) m op med farve C på p 3,5 mm
og strik frem og tilbage, idet 1. p strikkes ret med
farve C(= vrangsiden).
Skift til vævestrikmønsteret og strik i alt 2,5 (3) 3
(3,5) cm lige op.
Skift til farve C og rundp 3 mm og strik 2 p r (1. p =
retsiden) idet der på 2. p tages ud sådan: 1 r, *strik
1 r og 1 dr r i næste m, 1 r*. Gent fra * til * og slut
med 1 r = 74 (74) 80 (86) m.
Skift til farve A og strik 6 p glat frem og tilbage. Tag
nu 1 m ud i begyndelsen og i slutningen af hver 6.
p lige efter første m og lige før sidste m. Gentag udt
yderligere 6 (8) 8 (8) gange = 88 (92) 98 (104) m.
Når arb måler 22 (25) 28 (32) cm lukkes 9 m i beg af
næste retsidep til skridtsøm bag og 5 m i begyndelsen af den følgende p til skridtsøm for. Lad arb hvile
og strik det andet ben på samme måde, men spejlvendt ved aflukningerne i skridtet sådan: Luk 5 m af i
begyndelsen af næste retsidep og 9 m i begyndelsen
af den følgende p = 74 (78) 84 (90) m til hvert ben.
Kroppen
Saml arbejdet og strik glatstrik rundt over alle 148
(156) 168 (180) m. Sæt en markør midt bag og en
midt for (i hver sin farve).
Tag nu ind på følgende måde til skridtkile: Strik til 3
m før markøren midt bag, 1 o-indt, 2 r, 2 r sm. Strik
til 3 m før markøren midt for 1 o-indt, 2 r, 2 r sm.
Gentag disse indtagninger på hver 3. omg yderligere
6 gange (alle str.) og derefter endnu en gang på bagstykket efter yderligere 4 omg (alle str.) = 118 (126)
138 (150) m.
Strik lige op, til arb fra skridtaflukningerne måler 20
(22) 25 (28) cm.
Lav nu vendinger for at gøre bukserne højere bagpå:
Begynd midt bag 23 (25) 25 (28) m, vend og lav et
omslag om højre p. Strik 46 (50) 50 (56) m, vend
igen. Lav et omslag om højre p. Strik til 5 m før forrige vending, vend og strik tilbage til 5 m før sidste
vending, vend igen lav omslag osv. Gentag disse
vendinger 5 m før forrige vending, yderligere 5 gange
(3 gange i hver side i alt). Strik en omg rundt, idet
omslaget ved hver vending strikkes sammen med den
følgende m/henholdsvis den forrige m for at lukke det
lille hul der opstår ved vendinger.
Sæt en markør ved hver sidesøm, dvs. en markering
af den m, der ligger midt mellem markørerne midt for
og midt bag = 58 (62) 68 (74) m til henholdsvis rygog forstykke + 1 m ”sidesøm” i hver side.
Strik en omgang rundt med indtagninger sådan:
Begynd midt bag *6 (7) 8 (9) r, 3 r sm, strik 8 r, 3 r
sm, strik til 11 m efter m som markerer ”sidesøm”, 3
r sm, 8 r, 3 r sm, 6 (7) 8 (9) r*. Gentag fra * til * fra
markøren midt for.
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Side 2
Diagram - ”perlegrus”
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Mønstergentagelse
Farve B
Farve A
Farve C
På retsiden: ret
På vrangsiden: vrang
På vrangsiden: ret
På retsiden: 1 maske vrang løs
af, med garnet foran masken
På vrangsiden: 1 maske vrang
løs af, med garnet bag masken

Der er nu 102 (110) 122 (134) m i alt.
Nu deles arbejdet i for og bag til bærestykke.
Bærestykket bag
Skift til farve C og sæt garnet til ud for højre sidesøm,
idet m, som markerer ”sidesøm” lukkes af.
Strik r over alle ryggens m til venstre sidesøm, vend,
luk m som danner ”sidesøm” af og strik ret tilbage.
Skift nu til p 3,5 mm og strik mønster over m til ryggens bærestykke.
Strik 3 cm lige op og luk derefter 4 (5) 5 (5) m af i
hver side til ærmegab. Tag derefter 1 m ind i begyndelsen og i slutningen af de 3 flg. retsidep = 36 (38)
44 (50) m.
Strik lige op til bærestykket midt bag måler 5,5 (6)
6,5 (6) cm. Luk de midterste 10 (12) 14 (16) m af til
halsudskæring og strik hver strop færdig for sig.
Tag i halssiden 1 m ind inden for den yderste m 3
gange på hver p fra retsiden = 10 (10) 12 (14) m
tilbage. Strik lige op i mønster, til stroppen måler 6
(7) 7,5 (8) cm. Luk m af og strik den anden strop på
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samme måde, blot spejlvendt.
Bærestykket for
Strik som på ryggen, til bærestykket måler 4,5 (5)
5,5 (6) cm. Luk de midterste 10 (12) 14 (16) m af og
strik hver strop færdig for sig.
Tag i halssiden 1 m ind inden for den yderste m 3
gange på hver p fra retsiden (= 10 (10) 12 (14) m
tilbage). Strik lige op i mønster til stroppen måler
(4,5) 5 (5,5) 6 cm. Luk af og strik den anden strop på
samme måde, blot spejlvendt.
Montering
Hæft ender og sy benene sammen med madradssting
fra retsiden. Sy skridtsømmene med maskesting fra
retsiden.
Halskant
Hækl 1 omg fm med hæklenål 2,5 mm med farve
C hele vejen rundt langs bærestykket: 1 fm i hver
aflukket m og ca. 1 fm i hver 2.-3. p langs de lodrette
kanter. Kanten må hverken stramme eller være for
vid. Beg ved venstre sidesøm. Hækl 2 fm sm et par
steder ved ærmegabenes rundinger, så kanten ikke
flaner.
Ved hjørnerne på stropperne hækles 3 fm i samme
m, så hjørnet forbliver firkantet. Øverst på forstykkets stropper hækles en trense til ”knaphul” på 4 lm,
idet der samtidig springes de midterste 3 af stroppens
aflukkede m over.
Hækl en løs trense på 4 lm til hver sidesøm og sy den
på forstykket langs bærestykket lige under ærmegabsaflukningen.
Damp arb let eller vask det med uldvaskemiddel, skyl
og lad det tørre liggende.
Sy knapper i midt på bagstykkets stropper og på bærestykket ud for trenserne ved ærmegabene.
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