Pontus

- nuttede ballonbukser 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 mest nuttede ballonbukser til piger og drenge.
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Materialer
Pernilla fra Filcolana
Farve A (bundfarve): (100) 150 (150) 150 (200) g
Farve B (stribefarve): 50 g til alle str.
Farve C (knopper): 50 g til alle str.
Pigebuks: Farve A: 817 (Cinnamon), Farve B: 829
(Malve), Farve C: 825 (Akacia)
Drengebuks: Farve A: 818 (Fisherman Blue), Farve B:
827 (Dijon), Farve C: 819 (Raindrop)
Rundpind 3 mm 40 cm, og rundpind 4,5 mm 40 og 60
cm
Strømpepinde 3 mm (korte rundpinde og strømpepinde kan erstattes af en 80 cm rundpind og teknikken
magic loop)
1 stoppenål uden spids til Italiensk aflukning
4 maskemarkører, opskriften anviser 2 forskellige
farver, blå og røde. Farverne er underordnet så længe
du selv kan kende forskel
2 sikkerhedsnåle
Eventuelt lidt elastiktråd (helst gennemsigtig), til
taljen
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, målt med ribkant let strakt): (47)
50 (52) 54 (54) cm
Længde (målt midt for): (44) 48 (54) 58 (63) cm
Strikkefasthed
38 m x 42 p på p 3 mm i rib (målt med rib liggende
uden stræk) = 10 x 10 cm
21 m x 29 p på p 4,5 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.
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).
Arbejdsgang
Bukserne strikkes oppefra og ned. Der startes med en
elastisk opslagning til ribben og lukkes af med italiensk aflukning i hver benmanchet, for at give en fin
blød elastisk aflukning. Selve bukserne strikkes løst
og med masser af vidde.
Ribkant
Slå (63) 67 (69) 71 (71) m op på rundpind 3 mm
med farve C. Bryd garnet.
Fortsæt med farve B. Note: Ribben må gerne strikkes
lidt fast.
1. p: Strik vrang pinden ud.
2. p: *1 r, tag lænken mellem m op på venstre p og
strik den vr*, gentag fra *til*, til de sidste 2 m, 1 r,
tag lænken mellem m op på venstre p og strik den vr
sm med den sidste m = (124) 132 (136) 140 (140)
m.
Saml omgangen, pas på maskerne ikke snor sig om
pinden.
1. omg: *1 vr løs af med garnet bag m, 1 vr*, gentag
fra *til*, omg rundt.
2. omg: *1 r, 1 vr løs af med garnet foran m*, gentag
fra *til*, omg rundt.
Vend arbejdet, således at du nu strikker fra den side
der før var ”vrangsiden”.
3. omg: Slå om p, *1 r, 1 vr*, gentag fra *til*, til sidste m, strik sidste m sammen med omslaget. Indsæt
en rød markør til markering af omgangens begyn-
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delse = højre side af bukserne.
4. omg: *1 r, 1 vr*, gentag fra *til* omgangen rundt.
Skift til farve A og strik 5 omg rib som på 4. omg.
Skift til farve B og strik 5 omg rib.
Strik yderligere 5 omg med farve A og 5 omg med
farve B.
Kun str. 1, 1½ og 2 år
Strik yderligere 5 omg med farve A og 5 omg med
farve B.
Alle str.
Bryd farve B.
Strik 1 omg ret med farve A.
Klip forsigtigt opslagstråden af og pil den ud af ribben.
Bukser
Skift til rundpind 4,5 mm 60 cm.
Udtagningsomgang: *2 r, tag lænken mellem m op på
venstre p og strik den dr r*, gentag fra *til*, til der er
2 m tilbage, 2 r = (185) 197 (203) 209 (209) m.
På næste omg inddeles arbejdet således: Strik (46)
49 (51) 52 (52) r, indsæt en blå markør (midt bag),
strik (46) 49 (51) 52 (52) r, indsæt en rød markør
(side), strik (46) 49 (50) 52 (52) r, sæt et stykke
garn (f. eks farve B) omkring den næste m (masken
midt for), strik (46) 49 (50) 52 (52) r.
Nu strikkes der forkortede rækker over maskerne på
buksebagen, således:
Strik r til den blå markør, strik 10 r, vend.
1. p: 1 vendemaske, strik vr til 10 m efter den blå
markør, vend.
2. p: 1 vendemaske, strik r til vendemasken, strik r
igennem begge vendemaskens ben, strik 10 r, vend.
3. p: 1 vendemaske, strik vr til vendemasken, strik vr
igennem begge vendemaskens ben, strik 10 vr, vend.
Gentag 2. og 3. p, til der er (6) 9 (11) 12 (12) m fra
sidste vendemaske til sidemarkøren, strik disse (6) 9
(11) 12 (12) m og vend lige før sidemarkøren i hver
side. Sidste vending foretages til retsiden og du er nu
klar til at strikke rundt igen.
Strik 3 omg ret over alle masker. Strik nu knopper
midt for således:
Næste omg: Strik r til den markerede m midt for, sæt
farve C til arbejdet og strik en knop med denne farve.
Fortsæt resten af omgangen rundt med farve A.
Strik 5 omgange ret med farve A.
Gentag disse 6 omgange yderligere 1 gang. Strik
yderligere 1 omg med en knop.
Næste omg: Strik r til den markerede m midt for, indsæt en maskemarkør (til markering af midt for), strik
2 r sm, strik r omgangen rundt = (184) 196 (202)
208 (208) m.
Fortsæt i ret, til hele arbejdet måler (22) 24 (27) 29
(31) cm, målt midt for.
Ben
Nu deles arbejdet til ben, og hvert ben strikkes færdig
for sig.
Inddelingsomgang: Strik r til 2 m efter den blå mar-
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kør midt bag, sæt de første 4 m på højre p på en
sikkerhedsnål (fjern markøren), fortsæt i ret til 2 m
efter markøren midt for, sæt de første 4 m på højre p
på en sikkerhedsnål (fjern markøren), flyt de resterende m på højre p over på et stykke restegarn og lad
disse m hvile, strik de resterende m på rundpinden
ret omgangen rundt.
Du er nu ved første sikkerhedsnål og klar til at strikke
det første ben = (88) 94 (97) 100 (100) m.
Skift til rundpind 4,5 mm 40 cm (eller strik magic
loop med en lang rundpind).
Fortsæt rundt i ret, til benet måler (13) 15 (18) 20
(23) cm fra sikkerhedsnålene.
Næste omg: (4) 0 (4) 0 (0) r, *8 r, 2 r sm*, gentag
fra *til*, slut med (4) 4 (3) 0 (0) r = (80) 85 (88) 90
(90) m.
Næste omg: (4) 0 (4) 0 (0) r, *7 r, 1 r løs af, 1 r, træk
den løse m over*, gentag fra *til*, slut med (4) 4 (3)
0 (0) r = (72) 76 (79) 80 (80) m.
Næste omg: (4) 0 (4) 0 (0) r, *6 r, 2 r sm*, gentag
fra *til*, slut med (4) 4 (3) 0 (0) r = (64) 67 (70) 70
(70) m.
Næste omg: (4) 0 (4) 0 (0) r, *5 r, 1 r løs af, 1 r, træk
den løse m over*, gentag fra *til*, slut med (4) 4 (3)
0 (0) r = (56) 58 (61) 60 (60) m.
Kun str (6 mdr)
Næste omg: 2 r sm, 2 r, *4 r, 2 r sm*, gentag fra
*til*, slut omg med 2 r, 2 r sm = (46) - (-) - (-) m.
Kun str 9 mdr
Næste omg: 0 r, *4 r, 2 r sm*, gentag fra *til*, slut
omg med 2 r, 2 r sm= (-) 48 (-) - (-) m.

Side 3
6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr
og tag m af pinden.
Gentag pkt. 2-6, til der er 1 (vrang)m tilbage på venstre p.
Afslutning:
7. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, i den første aflukkede m, træk garnet igennem.
8. Som punkt 6.
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.
Sæt farve A til de hvilende m på det andet ben, start
ca 30 cm inde på garnet, så du har de 30 cm til at
lukke maskerne i skridtet af med, og strik som første
ben.
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
Hvis der er kommet huller på hver side af sammenstrikningen i skridtet, sys disse til på bagsiden.
Hæft alle ender grundigt. Hvis du synes ribben er for
løs i taljen kan du eventuelt sy en elastik tråd ind på
bagsiden af hver stribe i ribben.
Skyl bukserne forsigtigt op som anvist på banderolen
og lad dem liggetørre på et håndklæde.

Kun str (1 år) 1½ år (2 år)
Næste omg: (-) - (3) 6 (6) r, *4 r, 2 r sm*, gentag fra
*til*, slut omg med (-) - (4) 6 (6) r = (-) - (52) 52
(52) m.
Alle størrelser
Skift til p 3 mm og farve B og strik 1 omg ret.
Næste omg: *1 r, 1 vr*, gentag fra *til* omg rundt.
Strik yderligere 3 omg rib med farve B.
Skift til farve A og strik 5 omg rib, herefter 5 omg rib
med farve C, 5 omg med farve A og 5 omg med farve
B. Bryd garnet med ca. 0,5 meters længde.
Luk af med italiensk aflukning således:
Tråd en stoppenål på garnenden.
1. Stik nålen ind i 1. m på venstre p, som om den
skulle strikkes vr, træk tråden igennem.
2. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og
ud på forsiden.
3. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på
bagsiden.
4. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes
ret og tag m af pinden.
5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet
igennem.
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