
Leine baby – sparkebukse 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino  
 

 
Størrelser: 0-3(3-6)6-12 mndr 
Garn: 2-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: 100(200)200 gram 
hvitt 
Pinner: Liten rundpinne nr. 3 og 5 
korte pinner nr 3 
Tilbehør: 6 knapper 
 
Overvidde: 25(28)31 cm 
Lengde: 50(55)60 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. 
 
Denne sparkebuksen er god og 
varm. Det er oppbrett nederst, slik 
at den kan vokse med babyen.  
 
 
Buksen 
Begynn nederst på beinet, bruk 5 
korte pinner og legg opp 40(44)48 
masker. Strikk 8 cm vrangbord 1 r, 
1 vr.  
 
Gå over til rettstrikk. Legg ut 2 
masker på innsiden av beinet hver 
4. pinne til sammen 11(13)15 
ganger, til du har 62(70)78 m og arbeidet måler ca 12(14)16 cm fra vrangborden. Strikk det andre 
beinet på samme måte.  
 
Strikk det ene beinet inn på rundpinnen, legg ut 10(12)14 m til kile i skrittet, strikk det andre beinet 
inn på rundpinnen og legg ut like mange masker før du strikker videre på det første beinet. Strikk 3 
omganger rett, og fell av kilen slik: Begynn med å ta sammen 1 maske fra beinet og en fra 
opplegget. Fell 2 masker foran og to bak 5(6)7 ganger, til maskene du la ut er felt inn i en liten 
trekant i skrittet, og du har til sammen 124(140)156 masker på pinnen. 
 
Fortsett med rettstrikk til arbeidet måler 14(16)18 cm målt fra skrittet. For å få til forhøyning bak på 
buksen, strikker du først fram til 8(9)10 m forbi midten bak. Snu og strikk vrangt tilbake 8(9)10 m 
over midten. Snu og strikk rett, 8(9)10 masker lenger enn sist. Snu og strikk vrangt, 8(9)10 masker 
lenger enn sist. Snu og strikk rett, 8(9)10 masker lenger enn sist. Snu igjen, og strikk vrangt 8(9)10 
masker lenger enn sist. Snu for siste gang, og strikk rettstrikk fram til midt på buksesiden. 
 



Fell 4 m jevnt fordelt over arbeidet. Sjekk at du får et maskeantall som går opp i 8. Begynn med 
mønsterstrikk. De små knutene i mønsteret trekker sammen arbeidet i bredden, slik at buksen får 
fin fasong. 

 
Mønsterets maskeantall: 8 
 
1. pinne: 
Strikk 2 masker. * Strikk 3 sammen vrangt uten å 
slippe maskene av venstre pinne, 1 kast, strikk de 
samme tre maskene vrangt en gang til. Strikk 5 
masker. Gjenta fra * hele pinnen ut. 
2., 3. og 4. pinne: Strikk rett. 
5. pinne: 
* Strikk 5 masker. Strikk 3 sammen vrangt som i 1. 
pinne, 1 kast, strikk de samme tre maskene vrangt 
en gang til. Gjenta fra * hele pinnen ut. 
6., 7. og 8. pinne: Strikk rett. 

 
 
Strikk 5(6)7 cm mønster. Del arbeidet i to, til forstykke og bakstykke. Den midterste masken i siden 
tar du med i begge, så får du en fin kant. Strikk fram og tilbake, men slik at de tre første og de tre 
siste maskene på hver pinne hele tiden strikkes rett. Fell en maske på hver side annenhver pinne 5 
ganger. 
 
Forstykke: Strikk til arbeidet måler 29(32)36 cm fra skrittet. Sett de midterste 19(21)25 maskene 
inn på en tråd, og strikk videre på den ene siden, samtidig som du feller 1 maske ved halsen 
annenhver pinne 3 ganger. Strikk videre til arbeidet måler 34(39)43 cm fra skrittet. Ryk tråden uten 
og felle maskene. Strikk den andre siden likedan, men speilvendt.  
 
Kant: Ta maskene fra skuldrene og halsgropen inn på pinnen, og ta opp en maske for hver 
omgang i sidene. Første pinne strikker du 3 knapphull i skuldrene ved å strikke 1 kast og to 
sammen 3 ganger – et hull på midten og et på hver side. Fell samtidig tre masker i halsgropen. 
Strikk 3 pinner rett fram og tilbake og fell av. 
 
Bakstykke: Strikk til arbeidet måler 32(35)39 cm fra skrittet. Sett de midterste 19(21)25 maskene 
inn på en tråd, og strikk videre på den ene siden, samtidig som du feller 1 maske ved halsen 
annenhver pinne 3 ganger. Strikk til arbeidet måler 34(39)43 cm fra skrittet, like langt som 
forstykket. Ryk tråden uten og felle maskene. Strikk den andre siden likedan, men speilvendt. 
Strikk kant som på forstykket, men uten knapphullene. 
 
Fest alle løse tråder. Sett i 3 knapper på skuldrene på bakstykket. 
 

 
 

 


