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Harlekinbukserne er oplagte til at lege med farver. Følg farveforløbet, eller gå ombord i alle 
dine rester og giv hver stribe harlekintern en ny farve. Bukserne har en god bredde og masser 
af plads til en blenumse og leg og bevægelse. Ribkanten øverst er lagt dobbelt, så den varmer 
godt om den lille mave. Et strikket bindebånd hjælper med at holde bukserne oppe, når det 
går i fuld fart hen ad gulvet.
 

HarlekinDesign: Sanne Bjerregaard

STØRRELSER
3 (6) 9 (12) mdr

MÅL
Taljevidde: ca. 37 (40) 40 (46) cm
Benlængde (målt indvendig): 20 (22,5) 26 (31) cm

STRIKKEFASTHED
31 m x 33 p på p 3 mm i glatstrik og mønster 
iflg. diagram = 10 x 10 cm.
Pindetykkelsen er kun vejledende. Har du flere masker 
på 10 cm, skal du skifte til tykkere pinde, har du færre 
masker på 10 cm, skal du skifte til tyndere pinde. 
Hvis du rammer bredden men ikke højden, kan det 
hjælpe at skifte pindemateriale, f.eks. skifte fra metal til 
træ eller omvendt.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Fv. A: 100 (100) 100 (100) 150 g Arwetta fv. 352 
(Red Squirrel).
Fv. B: 50 g Arwetta fv. 363 (Caramel).
Fv. C: 50 g Arwetta fv. 197 (Aqua).
Fv. D: 50 g Arwetta fv. 255 (Limelight).
Fv. E: 50 g Arwetta fv. 253 (Power Pink).

Rundpind 2,5 og 3 mm, 40 cm.
Strømpepinde 2,5 og 3 mm.
(Strømpepinde og 40 cm rundpind kan erstattes af 80 
cm rundpinde, hvis der strikkes med teknikken magic 
loop).
2 maskemarkører
2 sikkerhedsnåle, 1 maskeholder eller maskesnor.
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

h-udt
Før venstre pind, med retning fra bagsiden og ind mod 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft 
lænken op på pinden og strik den ret.

v-udt
Før venstre pind, med retning fra forsiden og væk fra 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft 
lænken op på pinden og strik den drejet ret.

 

Arbejdsgang
Bukserne strikkes oppefra og ned. 

Først strikkes 2/3-dele af ribkanten, så strikkes der en 
hulrække og ribkanten strikkes færdig. 

Ribben foldes rundt og strikkes sammen. 

Herefter strikkes der mønster ifølge diagram, der tages 
ud til kile inden buksen deles til ben, hvert ben strikkes 
færdig hver for sig.

Benene er afsluttet med en lang ribkant, der foldes 
dobbelt. 

Til sidst strikkes et langt bindebånd der trækkes 
igennem hullerne i ribkanten.

Diagrammet læses fra højre mod venstre på alle 
omgange.
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Opskrift
RIBKANT
Slå 144 (160) 160 (176) masker op på rundpind
2,5 mm og fv. A. 
Saml omgangen, pas på at maskerne ikke snor sig når 
du samler. Indsæt en omgangsmarkør, omgangen 
begynder midt bag. 

Strik rib (1 r, 1 vr), til ribben måler 7 (9) 9 (11) cm.

Næste omg (hulrække): *Strik 3 m rib, løft 2. m på 
venstre p over 1. m uden at strikke den, strik 1 vr, slå 
om p, strik 3 m rib*, gentag fra * til * omg ud.

Strik yderligere 2 (2,5) 2,5 (3,5) cm rib.

Nu strikkes ribkanten sammen, således:
Fold ribben dobbelt så opslagskanten ligger inderst 
(væk fra dig selv), *stik venstre pind ind i 1. opslåede m 
i opslagskanten, så denne maske ligger foran den første 
maske på pinden, strik 2 ret sammen*, gentag fra 
* til * omgangen ud.

Ribkanten er nu sammenstrikket og hulrækken er på 
ydersiden af ribkanten.

Kun str. 3 mdr
Strik 1 omgang ret og tag 6 masker jævnt ud = 150 m.

Kun str. 12 mdr
Strik 1 omgang ret og tag 4 masker jævnt ud = 180 m.

Alle str.
Skift til rundpind 3 mm.

BUKSER
Strik ifølge diagrammet, på den 1. omgang, tages der 
samtidig ud således, idet omslagene laves med den 
farve der passer i diagrammet: 

Næste omg: 3 r, *slå om p, 5 r*, gentag fra * til *, til 
de sidste 2 m, slå om p, 2 r = 180 (192) 192 (216) m.

Næste omg: Strik ifølge 2. omg i diagrammet, alle 
omslag strikkes dr r, samtidig markeres den 1. m (midt 
bag) og den 91. (97.) 97. (109.) m (midt for) med en 
markeringstråd.

Strik diagrammets 3. til 60. (60.) 72. (72.) omg, 
arbejdet måler nu ca. 22,5 (24) 27,5 (29) cm.

KILE
Fortsæt ifølge diagrammet og strik omgang 61-63 
(61-63) 1-3 (1-3).

Nu begyndes udtagninger til kile, bemærk at ud-
tagningerne ikke er vist i diagrammet, det midterste 
harlekintern hvor udtagningerne ligger, bliver blot 
bredere.

Næste omg: Strik 64. (64.) 4. (4.) omg i diagrammet 
og tag samtidig ud således: 1 r, v-udt, strik til den 
markerede m midt for, h-udt, 1 r, v-udt, strik mønster 
omg ud, h-udt.

Næste omg: Strik lige op i flg. diagrammet.

Næste omg: Strik 66. (66.) 6. (6.) omg i diagrammet 
og tag ud således: 2 r, v-udt, strik mønster til 1 m før 
den markerede m midt for, h-udt, 3 r, v-udt, strik 
mønster til der er 1 m tilbage, h-udt, 1 r.

Næste omg: Strik lige op i flg. diagrammet.
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Næste omg: Strik 68. (68.) 8. (8.) omg i diagrammet 
og tag ud således: 3 r, v-udt, strik mønster til 2 m før 
den markerede m midt for, h-udt, 5 r, v-udt, strik 
mønster til de sidste 2 m, h-udt, 2 r.

Nu deles arbejdet til ben, således:
Strik ifølge diagrammets 69. (69.) 9. (9.) omgang 
således: Strik 3 masker, sæt disse 3 masker på en 
sikkerhedsnål, strik de næste 91 (97) 97 (109) m og 
flyt disse masker til en maskeholder og lad dem hvile, 
strik de næste 5 masker (den midterste af disse 
masker er midtermasken for) og flyt disse masker til en 
sikkerhedsnål, strik til de sidste 3 masker på 
omgangen, flyt den første af disse masker til højre pind 
uden at strikke den, flyt de sidste 2 masker over på den 
første sikkerhedsnål (hvor omgangens første 3 masker 
sidder).

Arbejdet er nu delt og der er 5 masker på hver sikker-
hedsnål og 91 (97) 97 (109) masker på hvert ben, 
hvoraf maskerne til højre ben hviler på en maskeholder.

VENSTRE BEN
Saml omgangen med de 91 (97) 97 (109) masker der 
sidder på rundpinden, flyt den første maske på højre 
pind (den der ikke blev strikket på foregående omgang) 
tilbage til venstre pind, indsæt omgangsmarkør og strik 
2 ret sammen = 90 (96) 96 (108) masker.

Følg diagrammet og fortsæt lige ned til benet måler 
ca. 16 (17,5) 21 (25) cm, slut med en omgang hvor der 
på næste omgang skal skiftes farve i mønsteret.
Bryd garnet og fortsæt udelukkende i fv. A.

Næste omg (indtagningsomg): Strik 2 (0) 0 (0) r, 
*2 r sm*, gentag fra * til * omg ud = 46 (48) 48 
(54) masker.

Ribkant
Skift til pind 2,5 mm.
Strik rib (1 r, 1 vr) til ribkanten måler 8 (10) 10 (10) 
cm (eller 4 (5) 5 (5) cm hvis du ikke ønsker ombuk).

Luk af med italiensk aflukning, således: 
Bryd garnet med en længde der er ca 3 gange omkred-
sen af ribben. Tråd en stoppenål på garnenden. 
1. Stik nålen ind i 1. m på venstre p, som om den skulle 
strikkes vr, træk tråden igennem. 
2. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud 
på forsiden. 
3. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på 
bagsiden. 
4. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes ret 
og tag m af pinden. 
5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet igennem. 
6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr 
og tag m af pinden. 
Gentag pkt. 2-6, til der er 1 (vrang)m tilbage på venstre 
pind. 
Afslutning: 
7. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i den første aflukkede m, træk garnet igennem.
8. Som punkt 6. 
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.

HØJRE BEN
Sæt højre bens masker tilbage på rundpind 3 mm.
Flyt højre pinds første maske (den masker der er 
tættest på pindespidsen) over på venstre pind, indsæt 
en omgangsmarkør, sæt garnet til og strik 2 ret sm
 = 90 (96) 96 (108) masker.
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Strik benet færdig som venstre ben.

MONTERING
Nu strikkes kilemaskerne sammen, samtidig med at de 
lukkes af, således: 
Sæt maskerne fra sikkerhedsnålene på hver sin 
strikkepind. Hold begge pinde parallelt i venstre hånd, 
med vrangsiden ud, *strik ret igennem 1. maske på 
forreste pind og 1. maske på bagerste pind og lad 
begge masker glide af*, gentag fra * til *, træk højre 
pinds 1. maske over 2. maske som ved almindelig 
aflukning**. Gentag fra * til **, til alle kilemaskerne 
er lukket af. 
Sy de små huller i kilens sider. Hæft ender

Bindebånd
Slå 3 m op på strømpepind 2,5 mm med en af mønster-
farverne, vend ikke arbejdet, *skub maskerne hen til 
starten af pinden, før garnet bag om maskerne, hold til 
og strik 3 ret*, gentag fra * til *, til båndet måler 
ca. 80 (80) 80 (90) cm. Strik de 3 masker ret sammen. 

Bryd garnet og træk garnenden igennem masken.

Hæft ender. 
Træk båndet igennem hullerne i den øverste ribkant, 
brug en stoppenål uden spids eller en hæklenål. Slå en 
knude alleryderst på hver ende af bindebåndet.
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