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Opskrif t
Vintage Classic

GARN FORBRUG
Opskrift:  12 mdr. 18 mdr.
Go handmade Vintage: 175 g 200 g

Pinde: 3,0 & 3,5 mm
Bred elastik 
Knapper

3,5 mm/26 m/10 cm

Strikket i Go handmades Vintage 

- en luksuriøs blanding af uld & bambus: 

70% Uld/30% Bambus, 25 g/60 m.

Model: 
Go handmades 
Vintage Classic Baggy buks
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DK

GARN FORBRUG
Str. 12 måneder: 
175 g Go handmade Vintage

Str. 18 måneder: 
200 g Go handmade Vintage

Bred elastik
Knapper

Rundpind/strømpepinde 3,0 og 3,5 mm

Strikkefasthed på p 3,5 mm: 
26 m i glatstrikket = 10 cm

Angivne garnmængder er vejledende.

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m maske
omg omgang(e)
p pind(e)
r ret
vr vrang
dr r drejet ret
(..) angiver antal m på p for de 2 størrelser. 
 Størrelse 18 måneder står i parentes. 
 Størrelser: 12 måneder (18 måneder)
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BAGGY BUKS

OMBUK - BENENE
Begynd forneden på bukserne.
Slå 44 (44) m op på p 3,0.
Strik rundt 4 (4) cm glatstrik, strik 1 p vr,
4 (4) cm glatstrik (ombuk).

Sæt et mærke (indvendig ben).
Skift til p 3,5 og fortsæt med glatstrikning.
Tag ud på hver 8. p i begge str. (strik 1 m, saml 
lænken fra sidste omg op, og strik lænken dr r, strik 
til der mangler 1 m på omg, saml lænken fra sidste 
omg op, og strik lænken dr r).
I alt 7 (10) gange - 58 (64) m.
Strik lige op til benet måler 22 (25) cm fra ombuk-
ningskant eller ønsket længde. 
Strik et ben magen til.

SAML BENENE
Benene samles på rundpind 3,5 samtidig med der 
slås 15 (20) m op mellem for- og bagstykke i alt 
146 (168) m.
Sæt et mærke i hver side - 73 (84) m.
Strik med Magic loop eller brug strømpepinde som 
hjælpepinde for at komme rundt i starten.
Strik rundt til arbejdet måler 18 (20) cm.

STRIK BUKSERNE HØJERE BAGPÅ
Strik til 6 m før mærket i siden, vend, strik til 6 m før 
mærket i den anden side af buksen, vend.
Gentag med 6 m mindre ved hver vending, til der er 
vendt 4 gange på hver side af mærket midt bag.
Strik 1 omg rundt over alle m.

LÆG
Lav 2 (2) læg midt for på bukserne (læggene laves 
ud for de opslåede m mellem benene).
Begynd i siden, strik 11 (14) m, sæt 6 (6) m på 
en hjælpepind foran arbejdet, strik 6 m sammen 
2 og 2, strik m fra hjælpepinden - strikkes også 
sammen 2 og 2.
Sæt 6 (6) m på en hjælpepind bag arbejdet, strik 
6 m sammen 2 og 2, strik m fra hjælpepinden  
- strikkes også sammen 2 og 2.
Strik 3 (8) m og gentag læg.

OMBUK - TALJEN
Strik rundt 4 (4) cm.
Strik 1 (1) p vr.
Strik 4 (4) cm.
Luk m af.

MONTERING
Sy ombukket i benene sammen.
Sy ombukket i taljen sammen og sæt elastik i.
Hæft ender.

BAGGY BUKSERNES FÆRDIGE MÅL
Benlængde  23 (26) cm.
Overvidde midt bag  56 (64) cm.
Livvidde  50 (52) cm.

DK
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Godt at vide 
Go handmades kollektion er udviklet af mestrene selv  
- passionerede strikkere, som elsker deres håndarbejde. 
Alt er strikket med det, som vi betragter som medium 
fasthed. Den fasthed som vi synes passer bedst.

Pindestørrelse & fasthed 
Strikkere, strikker meget forskelligt: nogle strikker med 
pinde 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, 
der strikker med pinde 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra 
vores eget team, som har været med til at strikke. 
Nøglen til at strikke en bestemt størrelse, handler mere 
om strikkestilen end om størrelsen på pindene. Derfor 
anbefaler vi altid et spænd af pindestørrelser.


