
Leine baby – strømpebukse 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino  
 

 
Størrelser: 0-3(3-6) mndr  
Garn: 2-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: 100 gram hvitt, 
50 gr. farget 
Pinner: Liten rundpinne nr. 3 
og 5 korte pinner nr 3 
 
Overvidde: 23(25) cm 
Lengde: 40(44) cm 
 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm = 
25 m x 36 p (rettstrikk i hvitt 
garn før vask) 
 
Leine Merino egner seg godt til 
babytøy, det er mykt, kløfritt og 
reflekterer varmen godt. Gi 
plaggene en forsiktig vask før 
bruk. 
 
 
Buksen 
Legg opp 116(124) masker på  
liten rundpinne nr. 3. Strikk 
vrangbord 1 r og 1 vr 3 cm. 
Strikk til sammen 16 huller (1 
kast, to sammen) jevnt fordelt 
over arbeidet. Sørg for at midt 
foran og midt bak kommer midt 
mellom 2 hull. Strikk 3 cm til 
med vrangbord.  
 
Fortsett med rettstrikk. For å få 
til forhøyning bak på buksen, strikker du først fram til 7-8 m forbi midten bak. Snu og strikk vrangt 
tilbake 7-8 m over midten. Snu og strikk rett, 7-8 masker lenger enn sist. Snu og strikk vrangt, 7-8 
masker lenger enn sist. Snu og strikk rett, 7-8 masker lenger enn sist. Snu igjen, og strikk vrangt 7-
8 masker lenger enn sist. Snu for siste gang, og strikk rettstrikk. 
 
Når arbeidet måler 15(16) cm fra kanten, legger du ut 2 masker midt foran og midt bak. Legg ut 
hver 3. omgang til kile – 2 masker utenfor de to du sist la ut – til du har lagt ut 10(12) masker. Tre 
de midterste 10(12) maskene inn på enn tråd – de skal maskes sammen til slutt. 
 
Fortsett med det ene beinet på 4 korte pinner. Fell 2 m hver 4. omgang til du har 40(44) masker, 
strikk videre til beinet måler 15(17) cm fra skrittet. Gå over til vrangbord, en rett og en vrang, og 
strikk 4 omganger. I neste omgang lager du 8 huller, 2 på hver pinne. Strikk 4 omganger vrangbord 
til. Strikk en omgang rett, og fell samtidig 8 masker, til 32(36). 
 
Begynn på helen. Snu midt på siden av arbeidet, og strikk vrangt tilbake over halvparten av 
maskene. Snu og strikk rett tilbake. Snu igjen, ta en maske løs av, strikk 2 sammen vrangt og 
strikk resten av pinnen vrangt. Snu, ta en maske løs av, strikk to sammen rett og strikk resten av 
pinnen rett. Strikk fram og tilbake samtidig som du feller inntil du har 8(10) masker. På slutten av 



den siste rettpinnen plukker du opp en maske i omgangen under, snu, strikk vrangt og plukk opp 
en maske i omgangen under. Fortsett å strikke fram og tilbake og plukke opp en maske hver pinne 
til du har 16(18) masker igjen. Begynn å strikke rundt igjen, og ta opp en maske eller to mellom 
vristen og helen om nødvendig. Du skal ha 32(36) masker i foten, så har du fått for mange, feller 
du en i hver side hver 3. pinne. Strikk rundt til foten måler 8(9) cm fra helen. 
 
På den største størrelsen feller du først 4 masker, 1 på hver pinne. Strikk 2 omganger. Resten av 
fellingen er den samme for begge størrelsene: Strikk 2 rette og to sammen 8 ganger, strikk to 
omganger. Strikk 1 rett og to sammen 8 ganger, strikk en omgang. Strikk til sist to sammen hele 
veien rundt. Da har du 8 masker igjen. Kutt tråden og tre den gjennom maskene i strikkeretningen. 
Stram til. 
 
Strikk det andre beinet på samme måte, men speilvendt. Begynn med en lang trådende ved 
skrittet, og bruk den til å maske sammen delene når du er ferdig. Fest alle løse tråder. 
 
 
Snorer 
Du trenger snorer på 40 cm til anklene, og 70-75 cm i livet. De kan hekles eller tvinnes, eller du 
kan rett og slett sette inn en strikk. I vår modell har vi valgt en strikket snor i flammefarget garn, og 
den lager du slik: 
 
Legg opp tre masker. Hold pinnen med maskene i høyre hånd med strikketråden på venstre side. 
Dra maskene over til motsatt side av pinnen, og flytt den over i venstre hånd. Strikk de tre 
maskene. Dra maskene over pinnen og skift hånd igjen – om igjen og om igjen! Du får en 
rundstrikket tråd, som gammeldags hestetømmer. Det tar litt tid, men med flammet garn ser man 
hele tiden at det går framover, og det ser flott ut. Tenk på noe annet mens du strikker, så går det 
fort! 
 
Fest de løse trådene i endene. Tre snorene gjennom hullene og fest dem midt bak, slik at de ikke 
forsvinner i vask. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


