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Basis bukse 
Størrelse: 1 (2) 3-4 (5-6) 

Garn: Lana gatto super soft 

3 (4) 4 (5) nøster 

Pinner: Liten rundpinne og  

ermepinner 4 mm 

Strikkefasthet: 22 masker x 30 rader 

= 10 cm x 10 cm i glattstrikk 

Enkel buksemodell som er rask å strikke, og har 

mange variasjonsmuligheter. Varm og god til 

kjølige dager både om høsten og vinteren.  

Buksen strikkes ovenfra og ned. 

NB! Undersøk strikkefastheten din 
 
BUKSE: 
Legg opp 120 masker på en liten rundpinne 4mm. Sett en maskemarkør (MM) ved 

omgangens start (midt bak) og en midt foran. Strikk 5 omganger glattstrikk. Strikk 
en omgang vrang. Fortsett med 5 omganger glattstrikk og avslutt med en omgang 

vrang. NB! Arbeidet måles videre herfra. 
 
Du har nå laget en brettekant som du skal sy ned når buksen er ferdig. I denne 

kanten skal du tre i strikk ellers vil buksen sige. 
 

Fortsett i glattstrikk. SAMTIDIG. Strikk buksen høyere bak ved å legge inn noen 

vendinger Tips1 og Tips2.  
 

Strikk 10  masker forbi merket midt bak, snu og strikk vrangt tilbake til merket og 
videre 10 masker forbi. Snu og strikk rett tilbake til merket og videre 20 masker 
forbi. Snu og strikk vrangt tilbake til merket og videre 20 masker forbi. Snu og 
strikk rett tilbake til merket og videre 30 masker forbi. Snu og strikk vrangt tilbake 

til merket og videre 30 masker forbi. Snu og gå tilbake til å strikke rundt og rundt.  
 

Strikk til arbeidet måler 10 cm midt foran.  
 
 
 
Fortsetter på neste side……….. 
  

Tips1! For å unngå 

hull er det lurt å 

bruke en teknikk 

som kalles:  

”wrap and turn” 

Tips2! Hvis du synes 

det er vanskelig med 

vendinger/short rows 

kan du strikke hele 

buksen litt lenger. 
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Bukseoppskrift fortsetter………… 
 
Sett et merke midt foran. Dvs. strikk 60 masker og sett merke. På neste runde starter du kilen 

rundt merket midt foran. Tips3.  
 
Omgang 1: Strikk til en maske før merket midt foran, øk en maske, strikk to, øk en maske.  
Omgang 2: Strikk alle masker rett. 
 

Gjenta disse to omgangene totalt 8 ganger. Totalt 16 nye masker. 

 
Nå skal du strikke kile både midt foran og midt bak. 
 
Omgang 1: Strikk til en maske før merket midt foran, øk en maske, strikk to, øk en maske. 
Strikk videre til merket midt bak, og øk på samme måte som midt foran. 
Omgang 2: Strikk alle masker rett. 

 

Gjenta disse to omgangene totalt 2 ganger. Totalt 8 nye masker. 144 masker på pinnen. 
 
På neste omgang feller du 4 masker midt foran og 4 masker midt bak (2 masker før og etter 
MM). 68 masker på hvert ben. 
 
BEN: 

Bytt til strømpepinn 4mm. Sett et merke på innsiden av benet. Fra nå av måles arbeidet fra 

skrittet. Fortsett i glattstrikk.  
 

Strikk til arbeidet måler 3 cm, fell en maske på hver side av merket. Tips4. Fortsett å felle slik 

hver 3 cm totalt 10 ganger. Hvis du holder strikkefastheten blir dette henholdsvis hver 9 runde, Etter alle 

fellinger har du 48 masker på pinnen 
 
Strikk videre til arbeidet målet 33  cm 
 

Avslutt med 12 cm vrangbord, 2 rett, 2 vrang. Fell løst av rett over rett og vrang over vrang, 

eller bruk icord avfelling. Tips5. 
 
MONTERING: 
Brett belegget over til vrangen og sy fast, la det være igjen en liten åpning til å tre i strikk. Sy 

sammen åpningen mellom bena. 

VARIASJON 

Denne buksen har mange variajonsmuligheter. Ønsker du for eksempel en tights i stedet for en 
bukse, kan du prøve å gå ned en størrelse i bredden, og holde originalstørrelsen i lenden. Du 
kan også strikke inn forskjellige mønster som for eksempel striper. Ribbekanten kan sys opp 
med knapper eller annen pynt, og justeres etter hvert som barnet vokser. Mulighetene er 
mang, så slipp løs fantasien. 
 
Husk å tørke alle plagg som er strikket i supersoft flatt. Ellers vil de strekke seg veldig mye. 

NB! Garnet vokser mye når det er vått, men trekker seg sammen igjen etter hvert som det 
tørker. Så ikke bekymre deg om buksen ser ut til å passe en voksen når den er nyvasket. 
 

Tips3! Øk til høyre før MM, 

og til venstre etter. Se 

teknikkvideo. Dette vil gi 

deg en pen kile. 

Tips4! Felleteknikk. 

Før merket: Fell ved å    

strikke to rett sammen. 

Etter merket: Fell ved å ta 

en maske løst av som om 

den skulle strikkes rett, 

strikk en og trekk den løse 

masken over. 

Tips5! Ïcord avfelling  

lager en pen avrundet 

fellekant. Denne kan du 

lage smal eller bred. Jeg 

liker den smale typen på 

denne buksen. Da legger 

du opp en ekstra maske 

ved omgangens start. 

Følg deretter trinnene i 

denne videoen. 
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