
Leine baby – bleiebukse 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino 
 

 
Størrelse: 0-8 mndr  
Garn: 2-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: 50 gram 
Pinner: Rundpinne eller to lange 
pinner nr. 3,5 
 
Bredde: 25 cm 
Lengde: 21 cm 
 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm 
rillestrikk = 20 m x 40 p 
 
Leine Merino egner seg godt til 
bleiebukser. Strukturen i ullen gir 
garnet evne til å tiltrekke seg 
mye fuktighet, og lanolinet 
beskytter ekstra. Dessuten er det 
mykt, varmt og kløfritt. Du kan gi 
buksen en forsiktig vask før bruk. 
 
Buksen strikkes i ett stykke, fra kanten bak til kanten foran. Bakstykket er nesten dobbelt så bredt 
som forstykket, så når sidene sys sammen kommer sømmene foran, se bildet. 
 

- Legg opp 67 masker på rundpinne eller lange pinner nr. 3,5. Strikk vrangbord 1 rett og 1 
vrang 3 cm.  

- Strikk til sammen 8 huller (2 sammen og 1 kast) jevnt fordelt over arbeidet.  
- Strikk videre til vrangborden er 6 cm.  
- Fortsett med rillestrikk, dvs strikk rett fram og tilbake. Strikk 10 cm, eller 20 riller. 
- Felling bak: Strikk videre mens du feller 2 masker i begynnelsen av hver pinne til du har 19 

masker. Fell 1 maske i begynnelsen av pinnen to ganger til 17 masker. 
- Strikk 5 cm/10 riller uten å felle.  
- Økning foran: Legg ut 1 maske i begynnelsen av pinnen 3 ganger på hver side til 23 

masker. Legg ut 2 masker i begynnelsen av pinnen 3 ganger på hver side til 35 masker. 
- Strikk 10 cm, eller 20 riller. 
- Strikk 6 cm vrangbord som på bakstykket. Midtveis strikker 

du 4 huller jevnt fordelt over arbeidet. Fell av. 
- Plukk opp 47 masker langs kanten ved åpningen til beina. 

Strikk 1 rett og 1 vrang fram og tilbake 7 pinner, fell løst av. 
- Sy for- og bakstykket sammen. Lag en snor til hullene – du 

kan tvinne, hekle eller strikke, eller rett og slett sette inn en 
strikk. 

 
 

 


