Pludderbukser

Pludderbukser
Sværhedsgrad •••••
Garn: COOP Red Heart Baby, 100 % Polyacryl, 50 g = 190 m.
Størrelse: 0-3 (3-6) 9-12 (18) mdr
Buksens vidde over numsen: ca 55(62)70(78) cm
Benlængde: ca 22(26)29(32) cm
Garnforbrug: 1 (1) 1 (2) ngl fv 1 og 1 (1) 1 (1) ngl af hver farve:
fv 2, fv 3 og fv 4
Rundpind: 3 mm, 60 cm
Strømpepinde: 3 mm
Tilbehør: ca 44(48)52(56) cm flad elastik, 15 mm bred, til løbegang foroven afpasset efter taljevidden.
Strikkefasthed: 23 m og 30 omg i glatstrik på p 3 mm =10 x10 cm.
Passer strikkefastheden ikke må der prøves med finere eller grovere
pinde.
STRIKKEFORKLARINGER:
Dr r = drejet ret: Ret i bagerste lænke af masken.
Udt = udtagning: Løft lænken mellem 2 masker og strik m drejet
ret (= ret i bagerste maskelænke).
Indt = indtagning: 2 ret sammen.
Oindt = drejet indtagning: 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske
over.
Vende-pinde med dobbelt m: Hver gang der vendes slår man om
pinden, så der dannes en dobbelt m, træk tråden til. På næste pind
strikkes indtil den dobbelte maske, vend, slå om og træk tråden til.
Gentag antallet af vende-pinde som skrevet. Når der igen strikkes
over alle masker, strikkes omslaget sammen med efterfølgende
maske. På denne måde undgår man at der opstår huller.
Glatstrik, når der strikkes på rundpind: Ret på alle omg.
Striberapport:
4 omg: Fv 2
4 omg: Fv 1
4 omg: Fv 2
4 omg: Fv 1
2 omg: Fv 3
2 omg: Fv 4
Gentag disse 20 omg
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Pludderbukser

Det ene ben: Slå 34(38)42(46) m op med fv 1 på strømpep 3. Strik
6 omg ret, 1 omg vrang (= ombuk), herefter 6 omg r. Sæt en markering til sider mellem to m, ved omg start/slut og efter 17.(19.)21.
(23.) m. På næste omg strikkes 20 udt jævnt fordelt på omg =
54(58)62(66) m. Fortsæt herefter med striberapporter, se ovenfor.
Når der er strikket 5 omg, strikkes 1 udt på hver side af markering i
begge sider således: *1 r, 1 udt, strik indtil 1 m før markering, 1 udt,
2 r, 1 udt, strik indtil 1 m før næste markering, 1 udt, 1 r*, gentag
*-* på hver 8.omg, i alt 7(8)10(10) gange = 82(90)102(106) m. Når
arb måler 22(26)29(32) cm, målt fra vrangp (= ombuk), lukkes 5 m
på hver side af markeringen ved omg start/slut. Bryd garnet. Sæt de
resterende 72(80)92(96) m i hvil.
Det andet ben: Slå op og strik som til det første ben.
Saml herefter begge bukseben på rundp, de aflukkede m lægges
mod hinanden til skridtet = 144(160)184(192) m. Sæt en markering i hver sin farve ved hver samling, ved omg start/slut = midt bag
og den anden markering = midt for. Strik herefter indt ved markeringer således: *1 r (= midt bag), 1 indt, strik indtil 3 m før markering, 1 oindt, 2 r (= midt for), 1 indt, strik indtil 3 m før markering,
1 oindt, 1 r (= midt bag).
Gentag *-* på hver omg, i alt 4(4)5(5) gange = 128(144)164(172)
m. Derefter strikkes indtagninger forskellige ved markering midt
bag og midt for. Strik indt således: Midt bag: **1 oindt, 2 r, 1 indt**,
gentag **-** i alt 3(3)3(4) gange på hver 2.p og **-** på hver 4.p i
alt 2(2)2(2) gange. Midt for: *1 oindt, 2 r, 1 indt*, gentag *-* i alt
6(6)7(7) gange på hver 2.p = i alt 106(122)140(146) m på omg
fordelt ligeligt på hver del. Når livhøjden måler ca 11(12)14(15)
cm (= målt fra skridtet) og når en stribe er strikket færdig, sættes
en markering i hver side, midt mellem midt for- og bag. Strik 2 omg
med fv 1 og resten af buksen strikkes med fv 1, strik herefter forog bagstykke for sig. Forbuks: Begynd ved siden og strik vendep
over forbuksen således: Strik indtil 10 m før side-markering, vend
(se forklaring ovenfor), strik vrang indtil 10 m før markering i den
anden side, vend, strik indtil 5 m før den dobbelte m, vend, strik
indtil 5 m før den dobbelte m i den anden side. Bagbuks: Begynd
ved side-markering, strik indtil 5 m før den anden side-markering,
vend, strik indtil 5 m før den anden side-markering, vend, strik indtil
5 m før den dobbelte m, vend, strik indtil 5 m før den dobbelte m i
den anden side, vend, strik på denne måde til der er i alt er vendt 4
gange i hver side. Herefter strikkes igen over alle omg m. Strik 10
omg, 1 omg vr (= ombuk til løbegang), 8 omg. Luk af.
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Montering

Sy buksen sammen i skridtet. Sy ombuk ned til vrangsiden på hvert
bukseben. Sy ombuk ned til vrangsiden foroven, lad ca 1 cm stå
åben til at trække elestikken gennem løbegangen. Tilpas elastikkens længde til taljen og sy elastikken sammen, så de flade sider
ligger over hinanden.
Damp bukserne forsigtigt.
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