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Cecilie by DROPS Design

Ribstrikkede tights med snoninger i DROPS
BabyMerino til børn str 3 til 12 år

DROPS design: Model nr bm-001-bn 

Garngruppe A 

--------------------------------------------------------- 
Størrelse: 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11/12 år 

Str i cm: 98/104 - 110/116 - 122/128 - 134/140 - 146/152 

Pga Ribben trækker tightsen sig sammen og bliver smallere

end målene på måleskitsen. 

Materialer: DROPS BABY MERINO fra Garnstudio 
150-200-200-250-300 gr f.nr 27, gammelrosa 

DROPS STRØMPEP OG RUNDP (60 cm) nr 2,5 – eller det p.nr

du skal bruge for at få 26 m x 35 p glatstrik på 10 x 10 cm.  

Bukseelastik: ca 55-60-65-70-75 cm 
---------------------------------------------------------

Strikkefasthed – Se hvorfor og hvordan du måler her 
Alternativt garn – Se hvordan du bytter garn her 
Garngruppe A til F – Brug samme opskrift og byt garn her 
Garnforbrug ved alternativt garn – Brug vores garn-
omregner her 
-------------------------------------------------------

DROPS Children 23-36

Garnpriser (per 04.10.2022)

Garn (vægt) Indhold Danmark
DROPS Baby Merino uni colour (50g) 100% Uld 33.00 DKK
DROPS Baby Merino mix (50g) 100% Uld 33.00 DKK

 Garnet til denne opskrift koster fra 99.00kr*.

(*) Pris for opskriften er udregnet efter den mindste størrelse / billigste farve. Du finder en oversigt over
priserne i denne udskrift, som du kan brug hvis du vil regne prisen ud for andre størrelser.

Alt garn som er brugt i denne opskrift er DROPS garn. Du finder butikker og opdaterede farvekort på
garnstudio.com

Opskrift DROPS Children 23-36

MØNSTER: Se diag A.1 for rigtig størrelse. Diag viser alle p i mønsteret set fra retsiden. 

UDTAGNINGSTIPS:  

https://www.garnstudio.com/lesson.php?id=25&cid=3
https://www.garnstudio.com/lesson.php?id=14&cid=3
https://www.garnstudio.com/yarn-groups.php?cid=3
https://www.garnstudio.com/includes/yarn-calc.php?cid=3
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Der tages ud på hver side af 2 m ret ved at slå om, på næste omg strikkes omslagene drejet

(dvs i bagerste m-bue). De nye m strikkes løbende ind i Ribben, dvs at de 2 første m som

tages ud strikkes i ret, de 2 næste i vrang osv. 

INDTAGNINGSTIPS:  

Strik til der er 2 m tilbage før mærket, strik derefter 2 r sm og 2 drejet r sm (strik i bagerste

m-bue). 

--------------------------------------------------------- 

BUKSER:  

Arb strikkes rundt, ovenfra og ned. Omgangene starter midt bagpå. 

Slå 160-168-176-184-192 m op på rundp 2,5 med Baby Merino. Sæt 1 mærke i beg af omg (=

midt bagpå) og 1 mærke efter 80-84-88-92-96 m (= midt foran). Strik Rib således fra midt
bagpå: 1 r, * 2 vr, 2 r *, gentag fra *-*, afslut med 2 vr, 1 r. Når arb måler 5 cm, strikkes

forhøjning bagpå således: Strik 11 m Rib, vend, stram tråden, strik 22 m Rib tilbage, vend,

stram tråden, strik 32 m Rib. Fortsæt således ved at strikke 10 m mere for hver gang der

vendes, til der er strikket over totalt 122-142-142-162-162 m. Vend, fortsæt rundt over alle m.

Strik således – fra midt bagpå: 1 r, * 2 vr, 2 r *, gentag fra *-* over de næste 28-32-32-36-36
m, 2 vr, A.1 – se diag for din str, * 2 vr, 2 r *, gentag fra *-* over de næste 60-68-68-76-76 m,

afslut med 2 vr, A.1, * 2 vr, 2 r *, gentag fra *-* over de næste 28-32-32-36-36 m og afslut

med 2 vr, 1 r. Fortsæt med dette mønster. Når måler 18-19-20-21-22 cm midt foran tages der

1 m ud på hver side af de 2 midterste m foran og bagpå – SE UDTAGNINGSTIPS! Gentag

udtagningen på hver 2.omg totalt 12 gange = 208-216-224-232-240 m. Når arb måler 25-26-
27-28-29 cm, lukkes der 16 m af midt foran og midt bagpå. Hvert ben strikkes færdig for sig,

sæt m fra det ene ben på 1 tråd.  

BEN:  

= 88-92-96-100-104 m. Fordel m på 4 strømpep nr 2,5 og fortsæt Ribben med snoninger i
siden - sæt 1 mærke på indersiden af benet. Når benet måler 2 cm, tages der 1 m ind på

hver side af mærket – SE INDTAGNINGSTIPS. Gentag indtagningen på hver 4.-4.-5.-5.-6. cm

totalt 8 gange = 72-76-80-84-88 m. SAMTIDIG når benet måler 30-36-42-50-58 cm strikkes der

Rib 2 r/2 vr over alle m. Når benet måler 38-44-50-58-66 cm, lukkes der løst af med r over r

og vr over vr.  

Sæt m fra det andet ben tilbage på p og strik som det første.  

MONTERING:  
Sy de 16 m sammen som blev lukket af mellem benene, mod hinanden. Buk de øverste 2 cm

på bukserne dobbelt mod vangen og sy sammen med små sting, træk et elastik i.

Diagram forklaring

= sæt 3 m på hj.p bag arb, 3 ret, 3 ret fra hj.p
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= sæt 3 m på hj.p foran arb, 3 ret, 3 ret fra hj.p

= sæt 4 m på hj.p bag arb, 4 ret, 4 ret fra hj.p

= sæt 4 m på hj.p foran arb, 4 ret, 4 ret fra hj.p

= ret

Diagram til DROPS Children 23-36
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Diagram til DROPS Children 23-36

 Har du lavet denne eller nogle af vore andre modeller? Del dine billeder i sociale medier
og mærk dem med #dropsdesign, så vi kan se dem!

Brug mig til at måle dit projekt!

For at få centimetermålene 100% rigtige, skal du printe opskriften ud i fuld skala (du må ikke bruge knappen for
"tilpas siden").

Behøver du hjælp med opskriften?

Du finder 9 instruktionsvideoer, kommentarer/spørgsmål og mere i opskriften på
www.garnstudio.com Har du købt DROPS garn til dette projekt? Da har du også ret til at få
hjælp i butikken, som har solgt dig garnet.

Vi sætter en ære i at vores opskrifter er fejlfrie og lette at forstå. Alle opskrifter er oversat fra de norske og du
kan altid tjekke original opskriften for mål og udregninger. 

Hvis vi får information om at der kan være en fejl i en opskrift, så vil vi gå igennem opskriften og rette
eventuelle fejl. Dette vil normalt tage 7-10 dage. Hvis der ikke bliver lavet en rettelse, betyder det at vi ikke kan
finde nogle fejl.

Vil du vide hvor du kan købe garnet til denne opskrift?

Prøv en DROPS Super Store!
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- YarnLiving
- Rito 
- Svinninge Garn 
- Strikkenyheder.dk 
- Nicoline 
- Netgarn 
- Smykkesten og Fritid 
- MARISTA Garn & Strikkebutik 
- Centrum Garn 
- Enghoff Garn

© 1982-2022 DROPS Design A/S. Alle rettigheder er reserveret. Dette dokument med tilhørende underdokumenter har copyright.
Læs mere om hvad du kan gøre med vore opskrifter, nedert i alle vore opskrifter på hjemmesiden.


