Strikket baby overall
Camille garn
Varenr 80 / 0130 / 0698
70% wool 30% nylon
Str. 3 (6) 12 (24) mdr.

Strikket overall
Str. 3 (6) 12 (24) mdr.

Størrelser
Str:3 (6) 12 (24) mdr.
Det skal du bruge
Garn: Camille, 70 % wool, 30% nylon Varenr. 80/0130/0415
Løbelængde: 50 gr. = 200 m
Forbrug: ca 2-4 nøgler
Knapper: 2 stk.
Pinde: Jumperpind nr. 2½ og 3½

Sådan strikker du bukserne:
Størrelser
Str. 3 (6) 12 (24) mdr
Bagstykket:
Slå 22 (26) 26 (30) m op på p nr 2½ og strik 10 cm rib 2 r, 2 vr. Skift til p nr 3½ og glatstrikning. Tag
på første p ud til 31 (35) 39 (43) m og strik til arb måler 20 (22) 24 (26) cm. Slå dernæst 8 nye m op i
slutningen af p lad arb hvile. Strik et ben magen til, men her skal der ikke slås nye m op. Strik nu begge
ben ind på 1. p med de 8 nye m i midten. Strik til arb måler 16 (18) 21 (25) cm fra de opslåede m. Skift til
p nr 2½ og strik 10 cm rib 2 r, 2 vrNæste p strikkes således: Luk 16 (18) 20 (20) m af, strik sele over de næste 18 m til denne let strakt
måler 16 (16) 18 (20) cm, luk af. Luk nu de midterste 2 (6) 10 (18) m af og strik sele over de næste 18 m
på samme måde som før. Luk til sidst de resterende 16 (18) 20 (20) m af.
Forstykket:
Strikkes som bagstykket, men uden seler. Her strikkes i stedet 2 knaphuller ud for hver sele, når der
mangler 4 p på ribben. Et knaphul strikkes ved at lukke 1 m af, som slås op igen på næste pind.
Montering:
Sy delene sammen, og sy 2 knapper på hver sele.

