Olli - skønne leggings til piger og drenge
Design: Sanne Bjerregaard
Designeren har leget med striber, bobler og
lækre farver, og det er der kommet en fantastisk serie babystrik ud af. Her de skønneste
leggings til piger eller drenge.
1. udgave - januar 2019 © Filcolana A/S
Materialer
Pernilla fra Filcolana:
Farve A (bundfarve): (50) 50 (100) 100 (100) g
Farve B (stribefarve): (50) 50 (100) 100 (100) g
Farve C (knopper og kant): 50 g til alle str.
Bukser 1: Farve A: 817 (Cinnamon), farve B: 829
(Malve), farve C: 825 (Akacia)
Bukser 2: farve A: 827 (Dijon), farve B: 826 (Cantaloupe), Farve C: 317 (Cerise)
Rundpind 3,5 mm og 4 mm, 40 cm
Strømpepinde 3,5 mm og 4 mm (korte rundpinde og
strømpepinde kan erstattes af 80 cm rundpinde og
teknikken magic loop).
1 stoppenål uden spids til Italiensk aflukning.
2 maskemarkører, opskriften anviser 2 forskellige
farver, blå og rød. Farverne er underordnet så længe
du selv kan kende forskel. Restegarn til maskeholder
og markering af sidemasker.
2 sikkerhedsnåle.
1 synål og lidt sytråd.
Ca. (46) 50 (53) 56 (56) cm blød bukseelastik (2 cm
bred).
Størrelser
(6 mdr/68 cl) 9 mdr/74 cl (1 år/ 80 cl) 1½ år/86 cl (2
år/92 cl)
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Mål
Livvidde (bukser): (45) 49 (52) 55 (55) cm
Benlængde (indvendig): (18) 23 (27) 29 (31) cm
Strikkefasthed
25 m x 34 p på p 4 mm i glatstrik = 10 x 10 cm
Passer strikkefastheden ikke, prøv med større eller
mindre pind
Særlige forkortelser
dr r: Drejet ret, strik 1 r i bagerste maskeben.
dr vr: Drejet vr, strik 1 vr i bagerste maskeben.
h-udt: Før venstre pind, fra forsiden og væk fra dig
selv, tag forsigtigt lænken mellem 2 masker op på
pinden og strik den dr r.
v-udt: Før venstre pind, med retning fra bagsiden
og ind mod dig selv, tag forsigtigt lænken mellem 2
masker op på pinden og strik den r.
Knop: Strik 1 r med farve C, flyt m tilbage på venstre
p og strik (1 r, slå om, 1 dr r) i denne m, vend, 1 vr,
slå om, 1 dr vr, slå om, 1 vr, vend, 1 r, 1 dr r, 1 r, 1 dr
r, 1 r, vend, 2 vr sm, 1 vr, 2 vr sm, vend, slip farve C
og fortsæt med farve A, hold garnet godt til og strik
således: Tag 2 r løs af som skulle de strikkes r sm, 1
r, træk de 2 løse m over. Fortsæt i ret med farve A,
stram garnet godt til på den første m efter knoppen.
Vendemasker: (German Short Rows) Strik til det
sted, hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1.
vr løs af med garnet foran masken (mod din selv).
Før garnet over højre pind og ned bag arbejdet (eller
væk fra dig selv) og træk i garnet, så der opstår ”en
dobbeltmaske”. Strik videre. På næste p strikkes den
dobbelte maske som én maske (i ret eller vrang, som
arbejdet viser).

Side 2
markør til markering af omgangens begyndelse (midt
bag) og strik 11 omg glatstrik (ret på alle omgange).
Strik 1 omg vr (ombukningskant).
Skift til farve C og strik 11 omg glatstrik.
Næste omg: Strik (27) 30 (32) 34 (34) r, sæt en restetråd om den næste m som strikkes r (sidemaske),
(27) 30 (32) 34 (34) r, indsæt en rød markør (midt
for), (27) 30 (32) 34 (34) r, sæt en restetråd om den
næste m som strikkes r (sidemaske), (27) 30 (32) 34
(34) r.
Lav 2 dunter (små garnnøgler vundet op i 8-tal) af
farve C. Der bruges 1 dunte i hver side til knopper.

Note
Når der skiftes farve lader du farven der ikke er i
brug, hænge på arbejdets bagside og fører den op til
næste farveskift. Det samme gælder for knopperne,
her lader du farve C hænge i hver side og fører tråden
op til næste knop. Pas på at du ikke strammer garnet
for meget når du fører op til farveskiftet.

Bukser
Skift til farve A og rundpind 4 mm.
Strik nu forkortede rækker / vendepinde således: * 1.
omg: Strik ret omg rundt.
2. p (forkortet række): Strik ret til 1 m før den markerede sidemaske, vend.
3. p (forkortet række): 1 vendemaske, strik vr til 1 m
før den markerede sidemaske i den anden side, vend.
2. omg: Strik ret omg rundt.
3. omg: Strik ret til den markerede sidemaske, sæt
den første dunte i farve C til arbejdet og strik 1 knop,
strik ret til den næste markerede sidemaske, sæt den
anden dunte i farve C til arbejdet og strik 1 knop,
strik ret omg ud.
4. omg: Strik ret omg rundt.
Skift til farve B.
Strik 4 omg glatstrik*.
Gentag fra * til *, til arbejdet måler ca. (15) 17 (19)
21 (21) cm fra ombukningskanten, målt midt for, slut
med 3. omg i en A-farvet stribe.
Fortsæt som hidtil med striber og knopper, men UDEN
forkortede rækker, tag SAMTIDIG ud til kile midt for
og midt bag på, således:
1. udtagningsomg: 1 r, 1 h-udt, strik til 1 m før den
røde markør midt for, 1 v-udt, 2 r, 1 h-udt, strik r til 1
m før den blå markør midt bag, 1 v-udt, 1 r.
Strik næste omg som hidtil.
2. udtagningsomg: 2 r, 1 h-udt, strik til 2 m før den
røde markør midt for, 1 v-udt, 4 r, 1 h-udt, strik r til 2
m før den blå markør midt bag, 1 v-udt, 2 r.
Strik næste omg som hidtil.
3. udtagningsomg: 3 r, 1 h-udt, strik til 3 m før den
røde markør midt for, 1 v-udt, 6 r, 1 h-udt, strik r til 3
m før den blå markør midt bag, 1 v-udt, 3 r.
Strik næste omg som hidtil.
Næste omg: Strik 3 r, sæt de første 6 m på højre p på
en sikkerhedsnål (fjern markøren), strik r til 3 m efter
den røde markør midt for, sæt de første 6 m på højre
p på en sikkerhedsnål (fjern markøren), Flyt de resterende m på højre pind, frem til sikkerhedsnålen midt
bag, over på en stump restegarn og lad disse m hvile,
strik de resterende m på venstre p ret omg rundt,
slut ved sikkerhedsnålen midt bag = (55) 61 (65) 69
(69) m på hvert ben.

Linning
Slå (110) 122 (130) 138 (138) m op på rundpind
3 mm med farve B, saml omgangen, indsæt en blå

Ben
Saml omgangen, indsæt en markør til markeringen
af omgangens begyndelse og fortsæt rundt i glatstrik

Særlige teknikker
Undgå ”hak” i striberne ved farveskift: Strik farveskiftet således: Strik 1 omg med den nye farve, inden
du strikker første m på 2. omg i den nye farve, løftes
den underliggende første m i ”gammel” farve op på
pinden og strikkes ret sm med den første m i den nye
farve.
Arbejdsgang
Bukserne strikkes oppefra og ned i striber og med
knopper ned langs siderne. Bagpå er bukserne strikket højere ved hjælp af vendepinde, så der er god
plads til bleen, ved at hver anden stribe er 2 pinde
bredere end de andre.
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over benets (55) 61 (65) 69 (69) m, stadig med striber og knopper som hidtil, til der er strikket 2 omgange på den første B-farvede stribe efter delingen.
Indtagningsomg: 1 r, 2 r sm, strik r til de sidste 3 m,
1 r løs af, 1 r, træk den løse m over, 1 r.
Tag ind på denne måde på hver 6. omg, til der er (39)
41 (41) 43 (43) m tilbage.
Fortsæt lige op til benet måler ca. (17) 22 (26) 28
(30) cm fra delingen, slut med en hel B-farvet stribe.
Skift til p 3 mm og farve A. Strik 4 omg, den sidste
knop strikkes på den 3. omg.
Skift til farve C og strik 1 omg ret.
Næste omg: Strik vr omg rundt (ombukningskant)
Strik 4 omg ret.
Luk af i ret på næste omg.
Sæt farve A til de hvilende m, gerne med en lidt lang
garnende som bruges til at strikke kilemaskerne sammen med, og strik det andet ben færdigt som det
første.
Vend bukserne på vrangen, flyt maskerne fra sikkerhedsnålene over på hver sin pind, hold begge pinde
parallelt i venstre hånd, retside mod retside, strik
med garnenden fra det sidste bukseben og en hjælpepind, og strikkeafluk maskerne sammen således:
*Strik r igennem 1. m på forreste pind og 1. m på
bagerste p så m strikkes r sm, lad m glide af pinden*,
gentag fra * til *, træk den 2. m på højre p over den
1. m, som en almindelig aflukning**. Gentag fra * til
**, til alle m er strikket sammen og lukket af.
Montering
Fold linningen ned til bagsiden og sy den fast med
kastesting, efterlad et lille hul og træk bukseelastikken igennem. Læg enderne af bukseelastikken over
hinanden med et overlap på ca. 2 cm og sy elastikken
grundigt sammen med en synål og sytråd. Sy hullet
i linningen. Fold benkanterne om til vrangsiden og sy
kanten fast med kastesting.
Hæft alle ender grundigt. Skyl bukserne forsigtigt op
som anvist på banderolen og lad dem liggetørre på et
håndklæde.
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