
Siri - pludderbukser med fine detaljer

Design: Sanne Bjerregaard

www.filcolana.dk Filcolana

Et par dejlige bukser, med fine detaljer ved 
anklerne og om livet. 

2. udgave - oktober 2019 © Filcolana A/S

Materialer
100 (100) 150 (150) g Anina fra Filcolana i farve 356 
(Woodland Dawn)
Rundpind 3 mm, 40 cm
Strømpepinde 3 mm
2 forskellige sikkerhedsnåle eller maskemarkører der 
kan sættes fast i strikketøjet. 

Størrelser
3 (6-9) 12-18 (24) mdr

Mål
Benlængde (målt på indersiden): ca. 20 (23) (27) 31 
cm

Strikkefasthed
28m x 40p i glatstrik = 10 x 10 cm

Arbejdsgang
Bukserne strikkes oppefra og ned.

Særlige forkortelser
vrla (vrang løs af): Tag m løs af over på højre p, som 
om den skulle strikkes vr, hold garnet foran arbejdet 
(mod dig selv).
udt (udtagning): Tag lænken mellem m op på venstre 
p og strik den drejet ret.
Vendemaske: Læg garnet over højre p og tag 1. m på 
venstre p løs af som skulle den strikkes vrang. Træk i 
garnet, væk fra dig selv, så masken (der nu sidder på 
højre p) trækkes bagover og ligger dobbelt på pinden. 
Hold trækket i garnet mens du strikker næste maske.
Strik den dobbelte maske som én maske på efterføl-
gende pind eller omg.



Siri Side 2

www.filcolana.dk Filcolana

Bukser
Slå 105 (120) 130 (135) m op på rundpind 3 mm. 
Saml omgangen og indsæt en maskemarkør der 
markerer omgangens start, pas på at maskerne ikke 
bliver snoet.
1. omg (retsiden): *3 r, 2 vr*, gentag fra * til *, om-
gangen rundt.
2. omg: *1 r løs af, 2 r, træk den løse m over, 2 vr*, 
gentag fra * til *, omgangen rundt. 
3. omg: *1 r, slå om p, 1 r, 2 vr*, gentag fra * til *, 
omgangen rundt.
4. omg: *3 r, 2 vr*, gentag fra * til *, omgangen 
rundt.
Gentag disse 4 omg, til arbejdet måler 8 (8) 10 (12) 
cm, slut med 2. mønsteromg = 84 (96) 104 (108) m

Udtagningsomg: *1 r, slå om p, 1 r, slå om p, 1 r, slå 
om p, 1 r*, gentag fra * til *, omg rundt, efter sidste 
m, slå om p (mellem sidste m p denne omg og første 
m på næste omg) = 148 (169) 183 (190) m.
Næste omg: *[1 r, strik omslaget fra foregående omg 
drejet r] 3 gange, 1 r*, gentag fra * til * omg rundt, 
slut med at strikke det sidste omslag drejet r. 

Kun str 6-9 mdr 
Næste omg: 2 r sm, strik r omg rundt = 168 m. 
Kun str 12-18 mdr
Næste omg: 1 udt, strik r omg rundt = 184 m. 
Kun str 24 mdr
Næste omg: 1 udt, 95 r, 1 udt, strik r omg rundt = 
192 m. 

Alle str
Vendepinde (strikkes frem og tilbage på rundpinden): 
For at give en bedre pasform strikkes bukserne højere 
bagpå således:
Strik 111 (126) 138 (144) r, indsæt en maskemarkør 
(=midt bag), 5 r, vend arb.
Næste p (vrangsiden): 1 vendemaske, 4 vr, flyt mar-
køren til højre p, 5 vr, vend arb.
Næste p: 1 vendemaske, 4 r, flyt markøren, 15 r, 
vend arb.
Næste p: 1 vendemaske, 14 vr, flyt markøren, 15 vr, 
vend arb.
Næste p: 1 vendemaske, 14 r, flyt markøren, 25 r, 
vend arb.
Næste p: 1 vendemaske, 24 vr, flyt markøren, 25 vr, 
vend arb.
Næste p: 1 vendemaske, 24 r, flyt markøren, 35 r, 
vend arb.
Næste p: 1 vendemaske, 34 vr, fjern markøren 35 vr, 
vend arb.
Næste omg (retsiden): 1 vendemaske, fortsæt i ret 
over alle m omg rundt. 

Fortsæt lige op i glatstrik (ret på alle omgange) til 
arbejdet måler 18 (20) 25 (26) cm, målt midt for.

Kile
Strik 36 (41) 45 (47) r, indsæt en markør, 1 r (= 
masken midt for), indsæt en markør, 73 (83) 91 (95) 

r, indsæt en markør, 1 r (= masken midt bag), indsæt 
en markør, 37 (42) 46 (48) r.

1. omg: Strik r til den første markør, flyt markøren til 
højre p, 1 udt, 1 r (midtermasken), 1 udt, flyt mar-
køren til højre p, strik r til den næste markør, flyt 
markøren, 1 udt, 1 r (midt bag), 1 udt, flyt markøren, 
strik r omg rundt = 4 m taget ud.
Tag ud op denne måde på hver 2. (2.) 3. (3.) omg 
yderligere 5 gange (bemærk at der for hver udtag-
ningsomgang kommer 2 m mere i mellem maskemar-
kørerne), til der er 13 m i mellem markørerne.
Strik 1 omg ret.
Næste omg: Strik r til første markør, fjern mærket og 
strik 13 r, sæt de sidste strikkede 13 m på en sikker-
hedsnål (bunden af kilen), fjern mærket, strik ret til 
næste mærke, strik 13 r, sæt de sidst strikkede 13 m 
på en sikkerhedsnål, fjern mærket, strik r omg rundt 
= 146 (166) 182 (190) m.
Nu strikkes hvert ben færdig for sig.
 
Ben
Strik m på det ene ben over på 4 strømpepinde = 73 
(83) 91 (95) m.
Strik rundt i glatstrik til benet måler 14 (17) 21 (24) 
cm fra de hvilende kilemasker. Tag ind på næste omg:
kun str. 0-3 mdr: 2 r sm, [1 r, 2 r sm] 12 gange, 2 r 
sm, [1 r, 2 r sm] 11 gange = 48 m. 
kun str. 6-9 mdr: 2 r sm, [1 r, 2 r sm] 7 gange, [2 r 
sm] 3 gange, [1 r, 2 r sm] 18 gange = 54 m. 
kun str. 12-18 mdr: [1 r, 2 r sm, 2 r sm, 2 r sm] 3 
gange, [1 r, 2 r sm, 2 r sm] 14 gange = 54 m. 
kun str. 24 mdr: [2 r sm, 1 r, 2 r sm, 1 r, 2 r sm, 1 r, 
2 r sm] 5 gange, [2 r sm, 1 r, 2 r sm, 1 r, 2 r sm] 5 
gange = 60 m. 

Kant (mønster med falske snoninger på både ret- og 
vrangside):
1. omg: *1 r løs af, 2 r, træk den løse m over, 3 vr* 
gentag fra * til *, omgangen rundt. 
2. omg: *1 r, slå om p, 1 r, 3 vr* gentag fra * til *, 
omgangen rundt.
3. omg: *3 r, 1 vr løs af, 2 vr, træk den løse m over*, 
gentag fra * til *, omgangen rundt.
4. omg: *3 r, 1 vr, slå om p, 1 vr*, gentag fra * til *, 
omgangen rundt.
Gentag disse 4 omg, til kanten måler 8 cm, slut med 
1. mønsteromg. (Ønsker du ikke at kanten skal kunne 
foldes om, strikkes der kun til kanten måler 5 cm).
Luk af som maskerne viser på næste omg.

Strik det andet ben tilsvarende.

Montering
Nu strikkes kilemaskerne sammen, samtidig med at 
de lukkes af:
Sæt maskerne fra sikkerhedsnålene på hver sin 
strømpepind. Hold begge strømpepinde i venstre 
hånd, med vrangsiden ud, *strik r igennem 1. m på 
forreste strømpepind og 1. m på bagerste strømpe-
pind og lad begge m glide af*, gentag fra * til *en 
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gang, træk 1. m over 2. m på højre p**. Gentag fra * 
til **, til alle kilemaskerne er lukket af.

Sy de små huller i kilens sider. Hæft ender.

Bindebånd (behøves ikke til de små str, men er nyt-
tigt til børn der går): Slå 3 m op på strømpepind, 
vend ikke arb, *skub m hen til starten af pinden, før 
garnet bag om maskerne, hold til og strik 3 r*, gen-
tag fra * til *, til båndet måler ca. 70 cm. Strik de 3 
m r sm. Hæft ender. Træk båndet igennem hullerne i 
snoningerne, ca. 4 cm fra opslagskanten.

Skyl bukserne op og lad dem liggetørre på et hånd-
klæde.


