
Krusedulls ullbukseshorts
Oppskrift til ullbukse med korte bein – str. 1 (1 ½ - 
2) år. Endelig størrelse kommer an på strikkefasthet 
og tykkelse på garn.

Buksa jeg strikket hadde disse målene:
Hel høyde: 22 (33) cm
Høyde front under ribbekanten: 17 (21) cm
Rise uten ribbekanten: 38 (45) cm
Bredde under ribbekanten:22 (26) cm
Bredde benkant (med perlestrikk): 10 (13) cm

VIKTIG FØR DU BEGYNNER! Tips for valg av 
garn og pinner:
Du kan med hell velge et litt tynnere garn for 
ribbekanten og perlestrikk-kanten. Hvis du bruker 
samme slags garn/samme tykkelse i hele buksa er det lurt å strikke vrangborden 
med en tynnere pinne enn du bruker på selve buksa. Det samme gjelder for 
vrangborden og perkestrikk-kanten nederst.

Du trenger:
Garn som passer til pinne 3,5 mm eller tykkere
Rundpinne 3 mm
Strømpepinner 3 mm (eller du kan strikke hele buksa på rundpinne om trekker ut en 
kabel-løkke når du kommer til beina på buksa)
2 markemarkører (eller bruk en tråd)

Slik gjør du:
Legg opp 88 (104) masker, strikk ribbestrikk (2 rett 2 vrang) i 5-8 cm, eller så langt 
du selv ønsker.

Når vrangborden er lang nok øker du med 12 (14) masker jevn fordelt slik: *strikk 7 
masker, øk 1 maske*

Gjenta fra * til* til omgangen er slutt. Det går ikke helt opp, men nesten ;) Du skal 
nå ha 100 (118) masker

Strikk 10 (15) cm glattstrikk (mål fra der glattstrikkingen begynner).

Stkikk buksa høyere bak slik:
Alt strikkes i glattstrikk. Sett merke midt bak. Strikk 25 masker forbi midtmerket. 
Snu, strikk tilbake (med vrange masker) til midtmerket, videre 25 masker, snu. 
Strikk til midtmerket, fortsette 20 masker. Snu. Fortsett med å strikke 5 masker 
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mindre for hver gang du snur.

Når du har snudd 5 ganger på hver side fortsetter du videre med glattstrikk over alle 
maskene 8-10 (4-6) omganger. 

Stikk kile og beina:
Sett merker midt foran og midt bak (det skal være 50 (59) masker i hver del). Øk til 
kile slik: Øk en maske på hver side av de to maskene midt foran og midt bak (til 
sammen 4 masker på hele omgangen.) Gjenta på annenhver omgang 4 (5) ganger. 
Avslutt med en omgang uten å øke.

Sett halvparten av maskene (den ene siden – mellom merkene) på en hjelpepinne 
eller en tråd. Strikk videre 1 omgang glattstrikk rundt på den andre halvparten av 
maskene. Nå skal du felle for å gjøre ferdig kilen, slik: fell en maske på hver side av 
de to midtmaskene annenvher omgang. Gjenta til du har felt 4 omganger. Du skal nå 
ha 50 (61) masker igjen.

Korte bein:
Du kan velge om du vil ha ribbekant eller perlestrikk nederst.

Vrangbord:
For den minste størrelsen: fell to maske til ved midtmaskene så du har igjen 48 
masker.

For den største størrelsen:  fell en maske til ved midtmaskene, så du har 60 masker 
igjen.

For begge størrelser: fortsetter med vrangbord (2 rett, 2 vrang) til du har så lang 
kant som du ønsker. Fell løst av med 2 rette 2 vrange på siste omgang.

Perlestrikk:
Bytt til en mindre pinnestørrelse. Strikk en omgang rett mens du feller 5 (7) masker 
jevnt fordelt over omgangen, du har nå igjen 45 (55) masker. Begynn neste 
omgange med en rett maske, strikk deretter annenhver vrang og rett.  Fortsett rundt 
til kanten er så bred som du liker. Fell løst av med kun rette masker på siste omgang. 
Fordi du har ulikt antall masker vil det bli perlestrikkmønster «av seg selv».

Strikk det andre beinet på samme måte.

Lang bukse:
Etter at du har felt til kule fortsetter du med glattstrikk til beina er så lange som cu 
vil ha dem (minus evt vrangbord eller perkestrikk-kant). Avlslutt med perkestrikk 
eller vrangbord som beskrevet under «korte bein».
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