


1837 – Strikkede bukser i Mayflower Easy Care. 

Str.: XS/S (M) L (XL) XXL 

Taljevidde cm: 71 (81) 91 (101) 111 

Længde bukseben cm: 
(Indvendige mål). 

68 (70) 72 (74) 76 

Fv. 053, Grå, ngl.: 6 (8) 8 (10) 10 

Pinde: 3 ½ 

Rundpind (40 cm): 3½ 

Kvalitet: Mayflower Easy Care. 100 % Ren Ny Uld, 185 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: Vandret: 28 masker= 10 cm. Lodret: 40 pinde = 10 cm. 

Højre side. 
1: Slå 100(114)128(142)156 masker op på pind nr. 3½, strik 2 cm glatstrik, strik 1 vrangpind på 
retsiden(ombukningskant), strik 1 cm glatstrik, strik til der mangler 6 masker på pinden, luk 2 masker af, strik 
de sidste 4 masker; på næste pind slås 2 masker op over de aflukkede masker, strik glat til der er 2 cm fra 
ombukningskanten, strik 1 pind vrang på retsiden. 
2: For at få bukserne højere bagpå strikkes vendestrik således: Strik 8 ret, vend arbejdet, slå om pinden og 
strik tilbage (omslaget er for at undgå huller). Nu strikkes 16 masker, hvor omslaget strikkes sammen med 9. 
maske, vend, slå om pinden og strik tilbage. Dette foretages 5 gange i alt med 8 masker mere for hver gang. 
3: Nu strikkes glat over alle maskerne til arbejdet fra ombuknings-kanten måler 18(19)20(21)22 cm. 
4: Her startes skridtkilen bagpå. Strik 2 ret tag en maske ud, strik pinden færdig, strik 3 pinde uden 
udtagning. Dette gentages én gang mere. (Gælder alle størrelser. 
5: Nu skal der også tages ud foran. Strik som beskrevet under punkt 4, men strik samtidig til der mangler 2 
masker på pinden, foretag en udtagning og strik de sidste 2 masker. Strik 3 pinde uden udtagning. Dette 
gentages én gang mere. (Gælder alle størrelser). 
6: Nu strikkes 8 udtagninger på hver anden pind både foran og bag på bukserne. (Gælder alle størrelser). 

7: Her startes buksebenet, strik 3 pinde glat efter sidste udtagning, strik 2 masker ret, strik 2 masker drejet 
ret sammen, strik til der mangler 4 masker, strik 2 masker ret sammen og 2 ret; dette gentages på hver 4. 
pind 4 gange. NB! buksebenet, kan strikkes på rundpind. 
8: Når buksebenet skal strikkes, kan det foregå på rundpind nr. 3½, ellers kan der strikkes frem og tilbage. 
Når buksebenet måler 68(70)72(74)76 cm eller ønsket længde strikkes ombukningskant som beskrevet først 
på arbejdet (punkt 1), her startes dog med 1 vrangpind. 

9: Strik den anden side spejlvendt. 

Montering: 
1: Sy bukserne sammen midt for/bag og i skridtet. Sy benene sammen ( hvis de ikke er strikket på rundpind) 
2: Buk og sy benenes nederste kanter om mod vrangsiden 
3: Buk og sy øverste kant om mod vrangsiden og sæt en snor i. 

IA 


