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Et par skønne strikkede bukser med fine sno-
ninger ved ankler og om livet.
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Materialer
100 (100) 150 (150) g Anina fra Filcolana i farve 1061
Rundpind  2,5 og 3 mm, 40 cm 
Rundpind 3 mm, 60 cm
1 hjælpepind til snoninger
4 maskemarkører

Størrelser
3 (6-9) 12-18 (24) mdr

Mål
Længde (indvendig benlængde): 19 (22) 26 (29) cm

Strikkefasthed
29 m og 42 p i glatstrik på p 3 mm = 10 x 10 cm

Arbejdsgang
Bukserne er strikket nedefra og op. Snoningerne i tal-
jen er strikket med en hulrække hvor der kan trækkes 
et bindebånd igennem.

Særlige forkortelser og teknikker
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 
igennem vendemasken, strikkes der igennem begge 
maskens ben.

Snoning (8m)
1. omg (retsiden): *1 vr, 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, 1 vr*.
2. omg: 2 vr, 4 r, 2 vr.
3. omg: 2 vr, sæt de næste 2 m på en hjælpepind bag 
arbejdet, 2 r, strik m på hjælpepinden r, 2 vr.
4. omg: Som 2. omg.
5. omg: 1 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, 1 vr.
6. omg: 1 vr, 2 r, 2 vr, 2 r, 1 vr.
7. og 8. omg: Som 6. omg
Gentag 1.-8. omg

Ben
Slå 48 (48) 56 (56) m op på 4 strømpepinde 3 mm og 
strik snoningens 8 omg i alt 2 gange. Strik 1.-3. omg.
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Kun str. 3 mdr.:
Næste omg: *1 r, slå om p, 2 r, slå om p*, gentag fra 
* til * omg rundt = 80 m. 

Kun str. 6-9 mdr.:
Næste omg: *2 r, slå om p, [1 r, slå om p] 2 gange*, 
gentag fra * til * omg rundt = 84 m. 

Kun str. 12-18 mdr.:
Næste omg: *1 r, slå om p, 2 r, slå om p, 2 r, slå om 
p, 2 r, slå om p*, gentag fra * til * omg rundt = 88 
m. 

Kun str. 24 mdr.:
Næste omg: *1 r, slå om p, 2 r, slå om p, 1 r, slå om 
p, 2 r, slå om p, 1 r, slå om p*, gentag fra * til * om-
grundt = 96 m. 

Alle str.:
Næste omg: Strik alle m r, omslagene fra foregående 
p strikkes drejet ret.
Fortsæt lige op i glatstrik (ret på alle omg), til arbej-
det måler 14 (17) 21 (24) cm fra  kanten (dvs. mål 
kun det glatstrikkede stykke).
På den sidste omgang indsættes der en maskemarkør 
efter den sidste m (til markering af kile), slå 13 nye 
m op = 93 (97) 101 (109) m.
Bryd garnet og læg arbejdet til side.
Strik endnu et ben.

Bukserne samles
Først strikkes benene over på samme rundpind ( 3 
mm, 60 cm): Indsæt en maskemarkør efter de nyop-
slåede 13 m, fortsæt i ret hen over m på det hvilende 
bukseben, efter de nyopslåede 13 m på dette ben 
indsættes endnu en maskemarkør og omgangen sam-
les = 186 (194) 202 (218) m.
De 13 m i mellem markørerne er kilemasker.

Næste omg: Strik r til den første markør, *flyt mar-
køren til højre p, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over, 
strik r til 2 m før næste markør, 2 r sm, flyt markøren 
til højre p, strik r til den næste markør*, gentag fra * 
til * en gang mere = 4 m taget ind.
Tag ind denne måde på hver 2. (2.) 3. (3.) omg, til 
der 3 (3) 1 (1) m tilbage i mellem markørerne = 166 
(174) 178 (194) m.
Fjern de kilemarkørerne og sæt i stedet en tråd eller 
markør rundt om den midterste (midterste) reste-
rende (resterende) kilemaske på den ene side af 
bukserne (til markering af midt bag). Fortsæt lige op 
til arbejdet måler 10 (12) 13 (14) cm (målt fra de 
opslåede kilemasker). 
For at give en bedre pasform strikkes bukserne højere 
bagpå med vendepinde således (der strikkes frem og 
tilbage på rundpinden):
Strik til den markerede m midt bag, 6 r, vend arb.
Næste p (vrangsiden): 1 vendemaske, 4 vr, strik den 
markerede m vr, 5 vr, vend arb.
Næste p: 1 vendemaske, 4 r, strik den markerede m 

Diagram 

r, 15 r, vend arb.
Næste p: 1 vendemaske, 14 vr, strik den markerede 
m vr, 15 vr, vend arb.
Næste p: 1 vendemaske, 14 r, strik den markerede m 
r, 25 r, vend arb.
Næste p: 1 vendemaske, 24 vr, strik den markerede 
m vr, 25 vr, vend arb.
Næste p: 1 vendemaske, 24 r, strik den markerede m 
r, 35 r, vend arb.
Næste p: 1 vendemaske, 34 vr, strik den markerede 
m vr, 35 vr, vend arb.
Næste omg (retsiden): 1 vendemaske, fortsæt i ret 
over alle m omg rundt. 
Strik 2 omg ret over alle m, slut ved den markerede 
m midt bag (= omg’s begyndelse).
Indtagningsomgang: 
Str. 3 mdr.: 2 r, *1 r, 2 r sm*, gentag fra * til *, til de 
sidste 2 m, 2 r = 112 m.
Str. 6-9 mdr.:  6 r, *1 r, 2 r sm, 2 r, 2 r sm*, gentag 
fra * til *, til de sidste 14 m, 3 r, 2 r sm, 3 r, 2 r sm, 4 
r = 128 m.
Str. 12-18 mdr.: 5 r, *2 r, 2 r sm*, gentag fra * til *, 
til de sidste 5 m, 5 r = 136 m.
Str. 24 mdr.: 10 r, *1 r, 2 r sm, 2 r, 2 r sm*, gentag 
fra * til *, til de sidste 9 m, 9 r = 144 m.

Taljestykke med snoninger
Skift til rundpind 2,5 mm.
1. omg: *2 vr, sæt de næste 2 m på en hjælpepind 
bag arbejdet, 2 r, strik m på hjælpepinden r, 2 vr*, 
gentag fra * til *, omgangen rundt.
2. omg: *2 vr, 4 r, 2 vr*, gentag fra * til * omg rundt.

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
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3. omg: *1 vr, sæt den næste m på en hjælpepind 
bag arb, 2 r, strik m på hjælpepinden vr, sæt de næ-
ste 2 m på en hjælpepind foran arb, 1 vr, strik m på 
hjælpepinden r, 1 vr*, gentag fra * til * omg rundt.
4. omg: *1 vr, 2 r, 2 vr, 2 r, 1 vr*, gentag fra * til * 
omg rundt.
5. omg: Som 4. omg.
6. omg: Som 4. omg.
7. omg: *1 vr, 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, 1vr*, gentag fra * til * omg 
rundt.
8. omg: *2 vr, 4 r, 2 vr*, gentag fra * til * omg rundt.
Gentag 1.-8. omgang yderligere 1 (1) 2 (2) gange. 
Strik 1.-4. omg yderligere 1 gang.
Næste omg (hulrække):*1 vr, 2 r, 2 vr sm, slå om p, 
2 r, 1 vr*, gentag fra *til* omg rundt
Næste omg: Som 6. omg.
Næste omg: Som 7. omg.
Næste omg: Som 8. omg.
Gentag 1.-8. omg yderligere 1 (1) 2 (2) gange. Strik 
1.-3. omg yderligere 1 gang.
Luk af, som maskerne viser, på næste omg.

Montering
Sy kilen sammen med maskesting. Hæft ender og 
skyl bukserne op og lad dem liggetørre på et hånd-
klæde.

Bindebånd
Slå 3 m op på strømpepind, vend ikke arb, *skub m 
hen til begyndelsen af pinden, før garnet bag om 
maskerne, hold til og strik 3 r*, gentag fra *til*, til 
båndet måler ca. 70 cm. Strik de 3 m r sm. Hæft en-
der. Træk båndet igennem hullerne i snoningerne.


