
side 1 

Marta’s strikke finger handsker 

Slå masker op med anden farve, usynligt opslag eller Løkke opslagning , senere fjerner vi tråden  

Hele arbejdet strikkes i ret både frem, tilbage og vending på pinden i sidelæns, starter fra hånden ned til 

fingrene og håndled strikkes til sidst 

 1Hp = Højre pind strikkes ind i den maske som ligger en pind under den maske eller før der egentlig skulle 

strikkes. Så imellem fingrene ikke får huller. 

vn= vendingen slå om/omslaget, føre den i højre strikkepinde og den skal ikke strikkes endnu før vi når 

omslaget /slå om igen og skal strikke samme med den næste masker. 

skm= saml kant maskerne mellem hver ”knude” på fingerspids efter strik maskerne  2 ret sammen, 

derefter, den første maske, uden slip masken af, ført den igennem med hæklepind eller nål og stram til, og 

masken strikke tilbage og strikke samme den første maske, den vi brugt til at samler kantmasker 

Lukning af masker bruge en tykkere pind , Lukke masker af , forreste pind det er  hånd og plus finger og 

bagerste pind det er finger masker . 

 1 maske forreste pind flyt den til højre strikkepind, ført 1 maske fra bagerste pind ind igennem den maske 

fra forreste pind i højre strikkepinde, nu har vi 1 maske i højre, gentag , det antal maske vi skal lukke efter, 

når vi har gjort det, luk alle masker normal og den sidste maske strik den samme med næste maske. 

Det øverste 26/28 masker er mindre pind, end det nederste maske, vending starter imellem den 21 fra det 

øverste maske 

Fingre masker: Lillefinger 14/16 masker og 8/8 riller, Ringfinger 16/18masker og 8/8 riller, Langfinger 

18/20masker og 8/10 riller, Pegefinger 16/18 masker og 8/8 riller, Tommelfinger 14/16 masker og 8/10 

riller 

Størrelse: S/M starter vi med 41 masker. (skal du hav større så starter du med 42) 

Garn: Fabel long print fra drops eller strømper garn der passer til strikke pinde Nr. 2 ½ og 3 



Side 2 

Hånden plus lillefinger: 

1) 

Slår 41 masker (Fordi når vi skal  lukke til sidst end kommer vi til at mangler 1 maske ) 

Slår maskerne op med anden farve og tykkere strikke pind, løkke omslag eller usynligt omslag klip 

garnet, strik med det garn der skal brugs og strikkepind nr. 2 ½, strik det 41 ret, vend arbejdet.  

Det første 2 masker strik sammen (kant maske og næste maske sammen) 39 ret.  så har vi 40 masker, 

strik videre, indtil der er 3 riller  i ret side og 4 riller  vrang side fortsat  

2) 20 ret, sæt en mærke tråde, 6 ret sæt en mærke tråde, 14 ret vend (det 14 masker er lillefinger masker) 

*3) 19 ret, vn, strik tilbage 19 ret vend* 

 4) 19 ret, 2 ret sammen, (omslag maske og næste maske strikkes sammen) 20 ret vend 

5) 40 ret vend* 

6) gentager punkt 3,4,5 og slutter omg. nr. 3 og fortsat 

7) 14 ret, derefter sæt det 14 masker ind i maskerholder, senere samles vi dem op, strik videre  

1hp, 5 ret, 2 ret sammen, 20 ret.  Vend 

8) 27 ret. Fortsat til Ringfinger 

 

Ringfinger: 16 masker og 8 riller 

1) Slår masker op med anden farve 17 masker op og strikke de videre samme med det masker vi har i højre 

siden af arbejdet, 17 ret. vend 

2) 2 ret sammen, (kantmask + næste maske) 14 ret, 2 ret sammen, 26 ret. Vend 

3) 42 ret. Vend 

*4) 21 ret, vn, strik tilbage 21 ret* 

5) 21 ret, 2 ret sammen, 20 ret. Vend 

6) 42 ret. Vend* 

7) *gentag punk nr. 4,5,6. indtil der er 8 riller og slutter omg. nr.4 og fortsat  

8)16 ret, sæt det 16 masker ind i tråden, 1hp, 5 ret, 2 ret sammen, 20 ret.  vend 

9) 27 ret 



 

Side 3 

Langfinger 18 masker og 8 riller 

1) slår op med anden farve, 19 maske, strikke det nye masker videre samme med det masker vi har i højre 

siden af arbejdet, 19 ret.  Vend 

2) 2 ret sammen, 16 ret, 2 ret sammen, 26 ret. Vend 

*3) 44 ret. Vend 

4) 23 ret, vn, strik tilbage 23 ret. Vend 

5) 23 ret, 2 ret sammen, 20 ret. Vend * 

6) * gentag punkt nr. 3, 4, 5, indtil der er 8 riller og slutter omg.nr. 4 

7)18 ret, sæt det 18 masker på maske holder/tråden, 1hp,  5 ret, 2 ret sammen, 20 ret.  

8) 27 ret. 

 

Pegefinger 16 masker og 8 riller 

1)Slår 17 masker op med anden farve og strikke videre sammen det masker vi har i højre siden af arbejdet, 

17 vrang. Vend 

2) 2 ret sammen, 14 ret, 2 ret sammen, 26 ret. Vend 

*3) 42 ret. Vend 

4) 21 ret, vn, strik tilbage, 21 ret. Vend 

5) 21ret, 2 ret sammen, 20 ret. Vend* 

6)gentag punkt nr. 3,4,5 indtil der er 8 riller og slutter omg. nr. 4  

7) 21ret, sæt 21 masker ind i maskeholde 2 ret sammen, 20 ret. Vend 

8) 21 ret. vend 

 

 

 

 



Side 4 

Tommelfinger 14 masker og 8 riller 

1) slår 15 maske op med anden farve, strik videre sammen det masker vi har i højre siden af arbejdet, 15 

ret. Vend 

Således strikke vi tommelfinger og op af mod tommelkile: 

2)2 ret sammen, 12 ret, 2 ret sammen, 2 ret, vn, 16 ret. Vend og fortsat 

 16 ret, 2 ret sammen, 2 ret, vn, 19 ret vend 

19 ret, 2 ret sammen, 2 ret, vn,  22 ret vend 

22 ret, 2 ret sammen, 2 ret, vn, 25 ret vend 

25 ret, 2 ret sammen, 2 ret, vn, 28 ret vend 

28 ret, 2 ret sammen, 2 ret, vn, 31 ret vend 

31 ret, 2 ret sammen, 2 ret. vend 

34 ret. Vend 

34 ret. vend 

19 ret, vn, 19 ret vend 

19 ret, 2 ret sammen, 14 ret (der er 8 riller) 

34 ret. Vend 

34 ret. vend 

Nu forsat vi anden siden: 

3) 31 ret, vn, 31 ret. Vend og fortsat 

28 ret, vn,  28 ret. Vend 

25 ret, vn, 25 ret. Vend 

22 ret, vn, 22 ret. Vend 

19 ret, vn,  19 ret. Vend 

16 ret, vn, 16 ret. Vend 

Nu skal vi hæft maskerne sammen: Tommelfinger (Højre side lukkes fra vrang side med de fleste masker 

fingermasker og hånd masker og venstre lukkes fra ret side og det er fra finger masker ) 



Side 5 

Saml det 14 masker (det masker vi har startet med på Tommelfinger fjerner tråden forsigtige 1 efter 1 

masker sæt dem ind på strikkepind for sig) 

skm=  saml kant maskerne mellem hver ”knude” på fingerspids efter strik alle maskerne , 2 ret sammen 

derefter den første maske, uden slip masken af, ført den igennem med hæklepind eller nål og stram til, og 

masken strikke tilbage og strikke samme den første maske, den vi brugt til at samler kantmasker 

Lukning af masker bruge en tykkere pind , Lukke masker af , forreste pind det er  hånd og plus finger og 

bagerste pind det er finger masker . 

 1 maske forreste pind flyt den til højre strikkepind, ført 1 maske fra bagerste pind ind igennem den maske 

fra forreste pind i højre strikkepinde, nu har vi 1 maske i højre, gentage, det antal maske vi skal lukke efter, 

når vi har gjort det, luk alle masker normal og den sidste maske strik den samme med næste maske. 

 (det 14 masker) 

Nu har vi 14 maske og luk maskerne, den maske i højre pind strik med den første maske i venstre pind 

4) 2 ret, 2 ret sammen, 2 ret, 2 ret sammen, 2 ret, 2 ret sammen, 2 ret, 2 ret sammen, 2 ret, 2 ret sammen, 

2 ret, 2 ret sammen, 2 ret. Vend 

5) 20 ret, samle pegefinger masker op, på strikke pind for sig. 

6) 1hp = i mellem den sidste højre strikkepind og strik det 21 masker med. vend 

7) 42 ret. vend 

8) gentag arbejder som på, pegefinger 

*9) 42 ret. Vend 

10) 21 ret, vn, strik tilbage, 21 ret. Vend 

11) 21ret, 2 ret sammen, 20 ret. Vend* 

12)gentag * 9, 10,11 * indtil rillerne er 16 og slutter på nr. 9  

13) fjern tråd og samtid sæt maskerne ind på strikke pind, det 16 masker som tommelfinger og den maske 

til højre strik den samme med næste masker 25 ret. Vend  

 fortsat  26 ret, 1hp. 

 

 

 

 



 

Side 6 

Langfinger: 

1) saml det 18 masker på strikke pind for sig, og strik samme det masker vi har i højre strikke pind 

2)  18 ret, vend 

3)17ret, 2 ret sammen, 25 ret. Vend 

4) Strikke videre således som det anden side af langfinger: 

*5) 44 ret. Vend 

6) 23 ret, vn, strik tilbage 23 ret. Vend 

7) 23 ret, 2 ret sammen, 20 ret. Vend * 

8) * gentag * 5, 6, 7 *indtil der er 17 riller og slutter omg. nr. 5, derefter luk maskerne, som  tommel finger,  

fortsat:  strik den masker i højre strik den samme næste maske,  25 ret. vend 

9) 26 ret. 1hp 

 

Ringfinger: 

Samler maskerne ind på strikke pind for sig 

Derefter: 16 ret. Vend 

1) 15 ret, 2 ret sammen, 26 ret 

2) 42 ret. Vend   

Fortsat således som det anden ringfinger: 

*3) 21 ret, vn, strik tilbage 21 ret* 

4) 21 ret, 2 ret sammen, 20 ret. Vend 

5) 42 ret. Vend* 

6) *gentag punk nr. 3, 4,5, indtil der er 16 riller. Slutter omg. nr. 5  

Nu skal vi luk maskerne som tommel finger, derefter strik den maske fra højre samme med den næste 

maske, 25 ret.  vend og strikke tilbage 26 ret, 1hp. 

derefter skal vi samler det 14 masker fra lillefinger, vi nærmere os til at blev færdig, 



 

side 7 

 

Lillefinger 

1)  14 ret, vend 

2) 13 ret, 2 ret sammen, 26 masker. Vend 

*3) 40 masker. Vend 

4) 19 ret, vn ,19 ret. Vend 

5) 19 ret, 2 ret sammen, 20 ret. Vend 

6) gentager omg. nr. 3 uden vendingen indtil der er 16 riller 

 efter, skm,  og fjern tråden og samtid flytter maskerne ind på strikke pind,( det 41 masker vi har starter 

med) derefter lukke alle maskerne,  sammen måde som tommelfinger  

 

 Vend fingerhandske  

Du skal ikke bryde garnet, vi strikke håndled, saml kantmaskerne og del maskerne i 4 strikke pind  

Alle maskerne strikkes i ret eller ret og vrang, eller perlestrik eller snyde snonings mønster til ønskende 

længde og bryd garnet og hæft, højre fingerhandsker er færdig, venstre fingerhandsker strikke som højre 

og til lukning af masker er kun omvendt i vrang side.  
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