Strømpebukser

Materialer: Bomuldsgarn nr. 8, strikke og strømpepinde nr. 2,5 mm. elastik
Start med det ene bukseben i taljen.
Slå 40 m op på pinde 2,5. Strik 5 pinde glat, start med vrang pind.
Strik derefter en hulrække: 1 r, *2 r sm, sl o*, gentag fra * til * slut med 2 r.
Fortsæt med 5 pinde glat hvor der startes med vrang pind. Bukserne strikkes nu højere bagtil.
1: Strik 11 r, vend.
2: sl o, 1 m løs af, 10 vr, vend. På følgende pinde strikkes omslaget sammen med næste m.
3: sl o, 11 r, 2 r sm, 4 r, vend.
4: sl o, 1 m løs af, 15 vr, vend.
5: Sl o, 15 r, 2 r sm, 4 r, vend
6: Sl o, 1 m løs af, 20 vr, vend.
7: Sl o, strik pinden ud, vend
8: Vr pinden ud, husk at strikke omslag sammen med næste m.
Fortsæt i glat over alle masker.
Når arbejdet fra hulrækken, det korte stykke, måler 8 cm tages ud til skridt. Tag 1 m ud i hver side på
hver ret pind i alt 3 gange. Slå derefter 5 nye masker op i hver side. Skift til strømpepinde. Tag 2
maske ind på hver anden pind, mod skridt i alt 6 gange. Derefter på hver 4. pind til der 32 masker
tilbage i alt. Når benet fra skridt måler ca. 10 cm, fortsættes med foden således:
Maskerne kan til fordel fordeles således, at pind 3 deles på 2 pinde (4 masker på hver), og pind 1 deles
over på pind 2 og 4 således, at der er 12 masker på hver pind. Gør man det, skal man huske, at sætte de
første 8 masker over på den pind, man strikker med inden man begynder, så det passer med, at det er
der hvor tråden starter.
1: 6 r, 2 r sm, vend
2: 1 m løs af, 6 vr, 2 vr sm, vend
3: 1 m løs af, 6 r, 2 r sm, vend
Gentag pind 2 og 3 til der er 16 masker tilbage i alt = slutter med vrangpinden.
Næste pind: 1 m løs af, 6 r, 2 r sm, 6 r, 2 r sm, 3 r.
Strik 2 pinde glat.
Næste pind: 2 r sm omgangen rundt. Bryd garnet og træk igennem alle masker. Hæft enderne.
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