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Viking Bjørk 
Ponsho, bukse og lue                  1303-4 
Størrelse                                                                                   Babyborn             

Hel lengde , ponsjo                                                                         14 cm 

Benlengde, bukse                                                                            11 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Bjørk ( 90% bomull, 10% merino 

ull), Viking Alpaca Silk ( 50% alpakka , 50% silke), nøster à 50g. 

 

Rosa nr 564                                                                         1 nøste 

Hvit nr 500                                                                          1 nøste 

Mint grønn nr 527                                                               1 nøste 

Cerise nr 563                                                                       1 nøste 

Orange nr 551                                                                      1 nøste 

Grønn nr 537                                                                       1 nøste 

Lilla nr 569                                                                          1 nøste 

 

Pinner og tilbehør: Rundpinne og  strømpepinner  nr 3 + 1 hekte og en 

elastikk. 

 

Strikkefasthet:  25 m glattstrikk i bredden på p  nr 3 måler ca 10cm. 

Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.  

 

STRIPEMØNSTER 

*2 omg hvitt, 4 omg mint grønn, 2 omg hvitt, 4 omg cerise, 2 omg hvitt, 

4 omg orange, 2 omganger hvitt, 4 omganger grønn, 2 omg hvitt og 4 

omganger lilla*. 

Gjenta fra * til *. 

 

PONSJO 

Legg opp med rosa på pinne nr 3, 144 masker og strikk 1 rett, 1 vrang 

rundt i vrangbordstrikk, 4 omganger. Sett et merke mellom 2 masker i 

hver side, et merke foran og et merke midt bak, med 36 masker til hver 

del. Fortsett med glattstrikk og stripemønster.  Etter 8 omganger av 

stripemønsteret, begynner du å felle mellom merkene slik: Strikk 2 

masker vridd rett sammen. Strikk til 2 masker før neste merket  og strikk 

2 masker rett sammen. Gjenta fra * til * omg rundt. Fortsett med 

stripemønster og fell slik på hver 2. omgang , til det er 48 masker igjen i 

omgangen. Del arb midt bak. Skift til rosa og strikk 1 pinne glattstrikk, 

deretter 1 rett, 1 vrang i vrangbordstrikk frem og tilbake 2 cm. Fell av 

med rette og vrange masker. 

Montering: fest en hekte bak i nakken. 

 

BUKSE 

Begynn i livet. Legg opp med rosa på pinne nr 3,  92 masker og strikk 1 

rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk. Etter 2 omganger strikkes 1 hullrad  

= 2 masker rett sammen , 1 kast,  som gjentas omgangen ut. Strikk 

deretter 2 omganger vrangbordstrikk. Sett et merke mellom 2 m i hver 

side og et merke midt foran og bak, = 23 masker til hver del.  Strikk 

buksen høyere bak. Begynn med merket bak. Strikk 8 masker, snu og 

strikk 16 masker vrangt tilbake. Snu og strikk 23 masker, snu og strikk 

30 vrangt masker tilbake. Snu og strikk 38 masker, snu og strikk 46 

masker vrangt tilbake. Du er nå ved merket i venstre side. Strikk 

glattstrikk over alle maskene. Når arbeidet måler ca 9 cm ( målt midt 

foran ) økes det 1 maske på hver side av merket foran og bak hver 2. 

omgang i alt 3 ganger. 

Nå strikkes hvert ben for seg ( lengden på benet måles herfra ). Strikk 

maskene fra merket foran til merket bak over på 5 strømpepinner = 52 

masker til hvert ben. Fortsett rundt med glattstrikk som før, men fell 2 

masker på innsiden av benet ca hver 2. cm i alt 5 ganger. Når benet 

måler ca 10 cm  strikkes 1 rett, 1 vrang i vrangbordstrikk  4 omganger.  

Fell av med rette og vrange masker. Det andre benet strikkes likt over de 

resterende maskene.  

Træ en elasikk i hullraden i livet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUE 

Øreklaff: Legg opp med rosa på pinne nr 3, 3 masker og strikk 1 rett, 1 

vrang i vrangbordstrikk, fram og tilbake. Etter 2 pinner,  økes 1 maske i 

hver side, innenfor en kantmaske. Fortsett å øke 1 maske i hver side på 

hver 2. pinne til det er 17 masker på pinnen. 

Legg arbeidet tilside og strikk en tilsvarende øreklaff. 

Legg opp 11 masker ( = bak ), ta maskene fra den ene øreklaffen inn på 

pinnen. Legg opp 31 masker ( = foran ) og tilslutt maskene fra den andre 

øreklaffen. Det er nå 76 masker på pinnen. Fortsett rundt med 1 rett, 1 

vrang i vrangbordstrikk til kanten måler ca 2 cm ( målt midt foran ). 

Fortsett rundt med glattstrikk og stripemønster. Når luen måler ca 9 cm 

(målt foran), felles for topp slik: Strikk 2 og 2 masker sammen omg 

rundt. Strikk 1 omgang. Gjenta fellingen med 1 omgang glattstrikk 

imellom til det er 19 masker i omgangen. Klipp av tråden og trekk den 

igjennom maskene.  

 


