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Skønne gamacher med en fin snoning på det 
ene bukseben. 
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Materialer
100 (100) 100 (150) g Anina fra Filcolana i farve 1061
Jumperpinde 3 mm eller strømpepinde 3 m 
Rundpind 2,5 og 3 mm, begge 40 cm
4 markører

Størrelser
3 (6-9) 12-18 (24) mdr

Mål
Længde (indvendig benlængde): 20 (24) 28 (30) cm

Strikkefasthed
34 m og 40 p rib (let strakt) = 10 x 10 cm

Arbejdsgang
Gamacherne strikkes nedefra og op. Opskriften anvi-
ser, hvordan benene kan strikkes rundt på 4 strømpe-
pinde eller strikkes frem og tilbage på jumperpinde, 
hvis man foretrækker det.

Særlige forkortelser og teknikker
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 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. 
Vendemasken strikkes på denne måde, uanset om du 
er på ret- eller vrangsiden af arbejdet. Når du strikker 
hen over vendemasken, strikkes der igennem begge 
maskens ben.

Snoning (se også diagram på side 2)
1. p (retsiden): 2 vr, sæt de næste 2 m på en hjæl-
pepind foran arb, 1 vr, strik m på hjælpepinden r, sæt 
den næste m på en hjælpepind bag arbejdet, 2 r, strik 
m på hjælpepinden vr, 2 vr.
2. p: 3 r, 4 vr, 3 r.
3. p: 3 vr, sæt de næste 2 m på en hjælpepind bag 
arbejdet, 2 r, strik m på hjælpepinden r, 3 vr.
4. p: Som 2. p.
5. p: 2 vr, sæt den næste m på en hjælpepind bag 
arb, 2 r, strik m på hjælpepinden vr, sæt de næste 2 
m på en hjælpepind foran arb, 1 vr, strik m på hjæl-
pepinden r, 2 vr.
6. p: 2 r, 2 vr, 2 r, 2 vr, 2 r.
7. p: 2 vr, 2 r, 2 vr, 2 r, 2 vr.
8. p: Som 6. p.
Gentag 1.-8. p
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Sæt de næste 2 m på en hjælpepind bag 
arbejdet, 2 r, strik m på hjælpepinden r.

Sæt de næste 2 m på en hjælpepind foran 
arb, 1 vr, strik m på hjælpepinden r.

Sæt den næste m på en hjælpepind bag 
arbejdet, 2 r, strik m på hjælpepinden vr.

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden

Vrang på retsiden, ret på vrangsiden

2 r sm

2 vr sm

1 r løs af, 1 r, træk den løse m over

Se opskrift
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Venstre bukseben (strikket frem og tilbage)
Slå 54 (62) 70 (78) m op på pind 3 mm.
1. p (vrangsiden): *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til de 
sidste 2 m, 2 r.
2. p: 1 r, 1 vr, *2 r, 2 vr*, gentag * til *, til der er 
32 (36) 40 (48) m på højre p, indsæt mærke, strik 
snoningens 1. p over de næste 10 m, indsæt mærke, 
*2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 4 m, 2 r, 1 
vr, 1 r.
(Mærkerne er sat ind, til markering af snoningens 
sider, så ved du hele tiden hvor snoningsmaskerne er)
Fortsæt således, strik rib og gentag snoningens 8 
pinde, tag SAMTIDIG 1 m ud (se ovenfor) inden for 
kantmasken i hver side på hver 10. (12.) 14. (14.) p 
6 gange (de nye m strikkes med i rib) = 66 (74) 82 
(90) m.
Fortsæt lige op i rib og snoning, til benet måler 20 
(24) 28 (30) cm, slut med en p fra retsiden. 
Næste p (vrangsiden): 2 r sm, strik rib til de sidste 2 
m, 2 r sm = 64 (72) 80 (88) m.
Bryd garnet, læg arbejdet til side og strik højre ben.

Venstre bukseben (strikket rundt)
Slå 52 (60) 68 (76) m op på strømpepinde 3 mm. 
Indsæt et mærke til markering af om’s begyndelse.
1. omg: 1 r, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til den 
sidste m, 1 r.
2. omg: 1 r, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til der 
er strikket 31 (35) 39 (47) m, indsæt et mærke, strik 
snoningens 1. p over de næste 10 m, indsæt mærke, 
*2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til den sidste m, 1 r.
BEMÆRK: Når der strikkes rundt, strikkes alle snonin-
gens lige pinde som maskerne viser.
(Mærkerne er sat ind, til markering af snoningens 
sider, så ved du hele tiden hvor snoningsmaskerne er)
Fortsæt således og strik rib og gentag snoningens 8 
pinde, tag SAMTIDIG 1 m ud (se ovenfor) efter den 
første og før den sidste m på omg hver 10. (12.) 14. 
(14.) omg 6 gange (de nye m strikkes med i rib) = 64 
(72) 80 (88) m.
Fortsæt lige op med rib og snoning, til benet måler 20 
(24) 28 (30) cm. Bryd garnet, læg arbejdet til side og 
strik højre ben.

Højre bukseben (strikket frem og tilbage)
Slå 54 (62) 70 (78) m op på pind 3 mm.
1. p (vrangsiden): *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til de 
sidste 2 m, 2 r.
2. p: 1 r, 1 vr, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til de 
sidste 4 m, 2 r, 1 vr, 1 r.
Fortsæt således, strik rib og tag SAMTIDIG 1 m ud 
(se ovenfor) inden for kantmasken i hver side på hver 
10. (12.) 14. (14.) p 6 gange (de nye m strikkes med 
i rib) = 66 (74) 82 (90) m.
Fortsæt lige op i rib, til benet måler 20 (24) 28 (30) 
cm, slut med en p fra retsiden.
Næste p (vrangsiden): 2 r sm, strik rib til de sidste 2 
m, 2 r sm = 64 (72) 80 (88) m.

Højre bukseben (strikket rundt)
Slå 52 (60) 68 (76) m op på strømpepinde 3 mm. 

Diagram, kile

Indsæt et mærke til markering af omg’s begyndelse.
1. omg: 1 r, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til den 
sidste m, 1 r.
Fortsæt i rib og tag SAMTIDIG 1 m ud (se ovenfor) i 
begyndelsen og slutningen af hver 10. (12.) 14. (14.) 
omg 6 gange (de nye m strikkes med i rib) 64 (72) 
80 (88) m.
Fortsæt lige op i rib, til benet måler 20 (24) 28 (30) 
cm.

Diagram, snoning
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Nu samles buksebenene på rundpind 3 mm, samtidig 
med at der slås nye m op til kile:
Strik højre buksebens m over på rundpinden, indsæt 
en markør, slå 6 nye m op (til kile midt bag), indsæt 
en markør, strik venstre bens m over på rundpinden, 
idet snoningsmønsteret fortsættes, indsæt en markør, 
slå 6 nye m op (til kile midt for), indsæt en markør og 
saml arbejdet = 140 (156) 172 (188) m.
Fortsæt lige op i rib og snoning (når der strikkes 
rundt, strikkes snoningens ulige p, som m viser) i 
venstre side, og strik SAMTIDIG kilemaskerne imel-
lem mærkerne efter diagrammet, fjern mærkerne 
inden sidste indtagning på diagrammets 12. og sidste 
p og indsæt igen et mærke mellem de 2 midterste 
kilemasker for og bag (til markering af midt bag og 
midt for) = 128 (144) 160 (176) m. 
Fortsæt lige op til arbejdet måler ca. 15 (17) 19 (21) 
cm fra de nye m i kilen, slut med snoningens 7. p.
For at give en bedre pasform strikkes der vendepinde 
midt bag:
Vendepinde (strikkes frem og tilbage på rundpinden):
Strik til mærket midt bag, strik 5 m rib, vend arb.
Næste p (vrangsiden): 1 vendemaske, 4 m rib, flyt 
markøren til højre p, 5 m rib, vend arb.
Næste p: 1 vendemaske, 4 m rib, flyt markøren, 15 
m rib, vend arb.
Næste p: 1 vendemaske, 14 m i rib, flyt markøren, 15 
m i rib, vend arb.
Næste p: 1 vendemaske, 14 m i rib, flyt markøren, 25 
m i rib, vend arb.
Næste p: 1 vendemaske, 24 m i rib, flyt markøren, 25 
m i rib, vend arb.
Næste p: 1 vendemaske, 24 m i rib, flyt markøren, 35 
m i rib, vend arb.
Næste p: 1 vendemaske, 34 m i rib, fjern markøren 
35 m i rib, vend arb.
Næste omg (retsiden): 1 vendemaske, fortsæt i rib 
og snoning på venstre ben omg rundt, frem til omg´’s 
begyndelse.

Strik 1 omg rib og snoning (snoningen strikkes iflg. 8. 
p)

Skift til rundpind 2,5 mm og fortsæt i rib og stadig 
med snoning på venstre ben. Gentag snoningens 8 
p 2 gange. Strik snoningens 1.-3. p. Luk af, som m 
viser, på næste omg.

Montering
Sy de inderste bensømme sammen med madrassting 
(hvis der er strikket frem og tilbage. Sy kilen sammen 
med maskesting. Hæft ender.
 


