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Harlekin buksene har en god bredde og masser av plass til en søt liten bleierumpe. 
Vrangborden øverst er lagt dobbelt og holdes oppe med en strikket snor. 
 

HarlekinDesign: Sanne Bjerregaard
Norsk oversettelse: Merete Norheim

STØRRELSER
3 (6) 9 (12) mnd.

MÅL
Midjemål: ca. 37 (40) 40 (46) cm
Benlengde (målt innvendig): 20 (22,5) 26 (31) cm

STRIKKEFASTHET
31 m x 33 p på p 3 mm i glattstrikk og mønster ifølge 
diagram = 10 x 10 cm.

Pinnetykkelsen er kun veiledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du bytte til tykkere 
pinne, har du færre masker på 10 cm, skal du bytte til 
tynnere pinne. 
Hvis det skulle gå utover bredden, men ikke høyden, 
kan det hjelpe å bytte pinnemateriale, f.eks. bytte fra 
metall til tre eller omvendt.

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

Rundpinne 2,5 og 3 mm, 40 cm.
Strømpepinne 2,5 og 3 mm.
(Strømpepinne og 40 cm rundpinne kan erstattes av 80 
cm rundpinne, hvis du strikker med teknikken magic 
loop).
2 maskemarkører eller kontrastfargede tråder som 
legges rundt de maskene som skal markeres.

2 sikkerhetsnåler, 1 maskeholder eller maskesnor.
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Teknikk
SPESIELLE FORKORTELSER

dr 
Vridd

h-økn
Før venstre pinne, med retning fra baksiden og inn 
mot deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft 
lenken opp på pinnen og strikk den rett.

v-økn
Før venstre pinne, med retning fra forsiden og vekk 
fra deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft 
lenken opp på pinnen og strikk den vridd rett.

DIAGRAM
Se side 5.

 

Arbeidsgang
Buksen strikkes ovenfra og ned. 

Først strikkes 2/3-deler av ribbkanten, så strikkes det 
en hullkant og vrangborden strikkes ferdig. 

Vrangborden brettes ned og strikkes sammen med 
oppleggskanten. 

Så strikkes det mønster ifølge diagrammet, det økes 
ut til kile før buksen deles til ben og hvert ben strikkes 
ferdig hver for seg.

Bena er avsluttet med en lang vrangbord som brettes 
dobbelt. 

Til sist strikkes en lang snor som trekkes igjennom 
hullene i vrangborden i midjen.

Diagrammet leses fra høyre mot venstre på alle 
omgangene.
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Oppskrift
VRANGBORD
Legg opp 144 (160) 160 (176) masker på rundpinne 
2,5 mm og frg. A. 
Sett sammen til en omgang, og pass på at maskene ikke 
vrir seg på pinnen når du starter å strikke rundt. 
Sett inn en omgangsmarkør, omgangen starter midt 
bak. 

Strikk i ribb (1 r, 1 vr), til vrangborden måler 7 (9) 9 
(11) cm.

Neste omg (hullrekke): *Strikk 3 m i ribb, løft den 
2. m på venstre p over 1. m uten å strikke den, strikk 
1 vr, kast på p, strikk 3 m i ribb*, gjenta fra * til * 
omg ut.

Strikk ytterligere 2 (2,5) 2,5 (3,5) cm i ribb.

Nå strikkes ribbkanten sammen, slik:
Brett kanten dobbelt så oppleggskanten ligger innerst 
(vekk fra deg selv), *stikk venstre pinne inn i den 1. m
 i oppleggskanten, så denne maske ligger foran den 

første masken på pinnen, strikk 2 rett sammen*, gjenta 
fra * til * omgangen ut.

Vrangborden er nå strikket sammen og hullrekken er 
på yttersiden av linningen.

Kun størrelse 3 mnd.
Strikk 1 omgang rett og øk 6 masker jevnt ut 
= 150 masker.

Kun størrelse 12 mnd.
Strikk 1 omgang rett og øk 4 masker jevnt ut 
= 180 masker.

Alle størrelser
Bytt til rundpinne 3 mm.

BUKSER
Strikk ifølge diagrammet. På den 1. omgangen økes 
det ut, samtidig som kastene lages med den fargen som 
passer i diagrammet, slik: 
Neste omg: 3 r, *kast p, 5 r*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 2 m, kast på p, 2 r = 180 (192) 192 (216) m.

Neste omg: Strikk ifølge den 2. omg i diagrammet, alle 
kastene strikkes dr r, samtidig som den 1. m markeres 
(midt bak), og den 91. (97.) 97. (109.) m (midt foran) 
med en markeringstråd.

Strikk 3. til 60. (60.) 72. (72.) omg i diagrammet, 
arbeidet måler nå ca. 22,5 (24) 27,5 (29) cm.

Kile
Fortsett ifølge diagrammet og strikk omgang 61.–63. 
(61.-63.) 1.-3. (1.-3.).

Nå starer økinger til kile, vær oppmerksom på at 
økingene ikke er vist i diagrammet og den midterste 
harlekinruten, hvor økingen ligger, blir dermed 
bredere.

Neste omg: Strikk den 64. (64.) 4. (4.) omg i diagram-
met og øk samtidig ut slik: 1 r, v-økn, strikk til den 
markerte m midt foran, h-økn, 1 r, v-økn, strikk 
mønster omg ut, h-økn.

Neste omg: Strikk videre opp ifølge diagrammet.

Neste omg: Strikk den 66. (66.) 6. (6.) omg i diagram-
met og øk ut slik: 2 r, v-økn, strikk mønster til 1 m før 
den markerte m midt foran, h-økn, 3 r, v-økn, strikk 
mønster til det er 1 m igjen, h-økn, 1 r.
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Neste omg: Strikk videre opp ifølge diagrammet.

Neste omg: Strikk den 68. (68.) 8. (8.) omg i diagram-
met og øk ut slik: 3 r, v-økn, strikk mønster til 2 m før 
den markerte m midt foran, h-økn, 5 r, v-økn, strikk 
mønster til det gjenstår 2 m, h-økn, 2 r.

Nå deles arbeidet til ben, slik:
Strikk ifølge den 69. (69.) 9. (9.) omgang i diagram-
met, slik: Strikk 3 masker, sett disse 3 masken over 
på en sikkerhetsnål, strikk de neste 91 (97) 97 (109) 
maskene og flytt disse maskene over på en maskeholder 
og la dem hvile, strikk de 5 neste maskene (den mid-
terste av disse m er midtermasken foran) og flytt disse 
maskene over på en sikkerhetsnål, strikk til de 
3 siste maskene på omgangen, flytt den første av disse 
maskene over på høyre pinne uten å strikke den, flytt 
de 2 siste maskene over på den første sikkerhetsnålen 
(hvor de 3 første maskene på omgangens sitter).
Arbeidet er nå delt, og det er 5 masker på hver sikker-
hetsnål og 91 (97) 97 (109) masker på hvert ben, 
hvorav maskene til høyre ben hviler på en maskeholder.

VENSTRE BEN
Sett sammen omgangen med de 91 (97) 97 (109) 
maskene som sitter på rundpinnen, flytt den første 
masken på høyre pinne (den som ikke ble strikket på 
foregående omgang) tilbake på venstre pinne, sett inn 

en omgangsmarkør og strikk 2 rett sammen = 90 (96) 
96 (108) masker.

Følg diagrammet og fortsett videre ned til benet måler 
ca. 16 (17,5) 21 (25) cm, avslutt med en omgang hvor 
det på neste omgang skal byttes farge i mønsteret.
Klipp av garnet og fortsett kun i frg. A.

Neste omg (omg med felling): Strikk 2 (0) 0 (0) r, 
*2 r sm*, gjenta fra * til * omg ut = 46 (48) 48 (54) 
masker.

Vrangbord
Bytt til pinne 2,5 mm.
Strikk i ribb (1 r, 1 vr) til vrangborden måler 8 (10) 10 
(10) cm (eller 4 (5) 5 (5) cm hvis du ikke ønsker 
å brette den).

Fell av med italiensk avfelling, slik: 
Klipp av garnet med en lengde som er ca. 3 ganger så 
lang som omkretsen av vrangborden. Tred garnenden 
på en stoppenål. 
1. Stikk nålen inn i den 1. m på venstre p, som om den 
skulle strikkes vr, trekk tråden igjennom. 
2. Stikk nålen inn mellom den 1. og den 2. m fra bak-
siden og ut på forsiden. 
3. Stikk nålen igjennom den 2. m, fra forsiden og ut på 
baksiden. 
4. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle 
strikkes rett, og ta m av pinnen. 
5. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre,
 i den 2. maskes forreste maskeben, trekk garnet
igjennom. 
6. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle 
strikkes vr, og ta m av pinnen. 
Gjenta pkt. 2. - 6. til det er 1 (vrang)m igjen på venstre 
p. 
Avslutning: 
7. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre, 
i den første av de avfelte m, trekk garnet igjennom.
8. Som punkt 6. 
Alle masker er sydd av. Fest tråden godt.

HØYRE BEN
Sett maskene til høyre ben tilbake på rundpinne 3 mm.
Flytt den første masken på høyre pinne (den masken 
som er nærmest spissen på pinne) over på venstre 
pinne, sett inn en omgangsmarkør, start med garnet og 
strikk 2 rett sammen = 90 (96) 96 (108) masker.

Strikk benet ferdig som venstre ben.



5 av 5#FilcolanaHarlekin

MONTERING
Nå skal kilemaskene strikkes sammen, samtidig som de 
felles av, slik: 
Sett maskene fra sikkerhetsnålene på hver sin pinne. 
Hold begge pinnene parallelt i venstre hånd, med 
vrangen ut, *strikk rett igjennom den 1. masken på 
den forreste pinnen og den 1. masken på den bakerste 
pinnen og la begge maskene gli av pinnen*, gjenta fra * 
til *, trekk den 1. masken på høyre pinne over den 
2. masken som ved vanlig felling**. Gjenta fra * til **, 
til alle kilemaskene er felt av. 
Sy sammen de små hullene i sidene på kilen. 
Fest trådene.

SNOR
Legg opp 3 m på strømpepinne 2,5 mm med en av 
mønsterfargene, ikke snu arbeidet, *skyv maskene 
frem til starten av pinnen, før garnet bak maskene, 
stram til og strikk 3 rett*, gjenta fra * til *, til snoren 
måler ca. 80 (80) 80 (90) cm. Strikk de 3 maskene 
rett sammen. Klipp av garnet og trekk enden igjennom 
masken.
Fest trådene. Trekk snoren igjennom hullene i vrang-
borden i midjen, bruk en stoppenål uten spiss eller 
en heklenål. Slå en knute aller ytterst i hver ende av 
snoren.
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