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En fin, lille romper i Merci, den dejligste blan-
ding af uld og bomuld, til de allermindste. Den 
kan bruges med blot en bodystocking og små, 
bare ben eller med strømpebukser og lange 
ærmer. Strikker du selerne ekstra lange, kan 
du blot flytte knappen, efterhånden som bar-
net vokser.
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Materialer
Farve A: 50 (50) 100 (100) g Merci fra Filcolana i 
farve 602 (Fern)
Farve B: 50 g (alle str.) Merci fra Filcolana i farve 
1390 (Salvia)
Rundpind 3 mm, 40 cm
Strømpepinde 3 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
2 små knapper

Størrelser
0-3 mdr./56 cl (6-9 mdr./74 cl) 12 mdr/ 86 cl (24 
mdr./92 cl) 

Mål
Passer til brystvidde: 39-43 (44-48) 49-53 (54-58) 
cm
Taljevidde: 43 (47) 51 (55) cm 
Hel længde (målt fra skridtet): 31 (35) 39 (43) cm

Strikkefasthed
28 m og 36 p i glatstrik på p 3 mm = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
o-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den 
løse m over den netop strikkede.
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Særlige teknikker
Vendepinde (German short rows): Vend arbejdet, tag 
første maske løs af med garnet foran arbejdet. Læg 
garnet hen over pinden og træk i garnenden, så ma-
sken ”vender begge ben i vejret”. Hold garnet stramt 
og strik videre. Når der igen strikkes hen over vende-
masken, strikkes begge ben sammen som én maske.

Perlerib (strikket rundt)
1. omg: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * omg rundt.
2. omg: Strik r omg rundt.
Gentag disse 2 omg.

Perlerib (strikket frem og tilbage)
1. p (retsiden): Strik r pinden ud.
2. p: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * pinden ud.
Gentag disse 2 p.

Arbejdsgang
Først strikkes ribkanterne nederst, frem og tilbage. 
Herefter slås der masker op til skridt for og bag, 
mens delene samles, og der strikkes rundt. Der strik-
kes vendepinde for at gøre buksen højere bagpå, og 
derefter fortsættes der rundt op til taljen, hvor arbej-
det deles. Der strikkes smæk foran og seler bag.

Benkanter
Slå 72 (78) 84 (90) m op på strømpep 3 mm med 
farve A og almindelig krydsopslagning, og strik 11 
omg perlestrik. Bryd garnet, lad m hvile, og strik en 
kant magen til, men bryd ikke garnet efter 2. ben-
kant.

Buks
Flyt m fra 2. benkant over på en rundp, slå 12 (12) 
16 (16) m op til skridtkile i forlængelse af disse m, 
strik r over m fra 1. benkant, og slå 12 (12) 16 (16) 
m op til skridtkile i forlængelse heraf. Strik r over m 
fra 2. benkant. 
Strik en omg r, og indsæt maskemarkører efter første 
m og inden sidste m på hver benkant, samt en mar-
kør mellem de to midterste af de første nye 12 (12) 
16 (16) m – her begynder omg (= midt bag). 

Der er nu 168 (180) 200 (212) m på pinden.
Tag derefter ind til skridtkile således: *Strik r til 2 m 
før markør, 2 r sm, strik r til næste markør, o-indt*, 
gentag fra * til *.
Strik 1 omg uden indtagninger.
Gentag disse 2 omg, til der er taget ind i alt 6 (6) 8 
(8) gange = 144 (156) 168 (180) m.
Nu skal der strikkes vendepinde for at gøre buksen 
højere bagpå således: 
Strik 8 (9) 10 (11) r, vend (se German short rows 
ovenfor), og strik vr tilbage til 8 (9) 10 (11) m efter 
omgangsmarkøren, vend. Fortsæt frem og tilbage på 
denne måde, og vend 5 (5) 6 (6) m efter sidste ven-
ding hver gang, til der er vendt i alt 6 gange på hver 
side af markøren. HUSK at strikke de 2 ben i vende-
maskerne sammen som én, når du møder dem. Slut 
ved markøren. 
Nu strikkes der striber således:
*2 omg med farve A, 2 omg med farve B*, gentag fra 
* til *.
Når der er strikket i alt 8 (10) 12 (14) striber med 
farve B, fortsættes der med farve A alene.
Strik 6 omg glatstrik, og tag jævnt fordelt ind til 120 
(132) 144 (156) m på den sidste af disse omg.
Strik 9 omg perlerib, og luk af på 10. omg således: 
Luk 28 (32) 34 (38) m af, strik r til der er 63 (69) 75 
(81) m på p efter de aflukkede m, luk de resterende 
29 (31) 35 (37) m af.

Smæk
Sæt farve A til de resterende 63 (69) 75 (81) m til 
smækken, og strik således:
Næste p (vrangsiden): 1 vr løs af, 6 m perlerib, strik 
vr til de sidste 7 m, 6 m perlerib, 1 r.
Næste p (retsiden): 1 vr løs af, 6 r, o-indt, strik r til 
de sidste 9 m, 2 r sm, 7 r.
Gentag disse 2 p, til der er 31 (35) 39 (43) m tilbage 
– sidste p er en p fra retsiden.
Strik nu perlerib over alle m, idet 1. m på p tages vr 
løs af og sidste m strikkes r.
På 4. p strikkes der knaphuller således: 1 vr løs af, 3 
m perlerib, slå om, 2 r sm, strik perlerib til de sidste 
6 m, o-indt, slå om, 3 m perlerib, 1 r.
Strik yderligere 4 p perlerib. Luk i af i perlerib (på 
vrangsiden).

Seler
Sæt farve A til i den 12. (14.) 16. (18.) m (en vrang-
maske) efter smækken, og strik 1 m op i denne og de 
følgende 8 m (= 9 m). Strik frem og tilbage i perlerib, 
idet første m tages vr løs af og sidste m strikkes r på 
alle p, til selen har samme højde som smækken plus 
ca. 8 (10) 13 (15) cm. Luk af.
Strik m op i den anden side med samme afstand til 
smækken, og strik også en sele her.

Montering
Hæft alle ender. Sy skridtet sammen. Sy knapper i 
selerne.
Damp selerne, så de ikke ruller.


