2017 – 10 Jakke i Bumbo Baby Uld.
Str.
Overvidde:
Længde ca.:
Fv. 43, Grå, ngl.:
Pinde:
Hæklenål:
Kvalitet:
Tilbehør:
Strikkefasthed:

S
100
85
12
2½ og 3

(M)
(104)
(87)
(12)

L
108
89
13

(XL)
(112)
(91)
(13)

XXL
116
93
14

(XXXL)
(120)
(95)
(14)

Bumbo Baby Uld, 100 % Ren Ny Uld, 120 m pr. 50 gram.
26 m og 32 p i glat på p nr. 3 = 10 x 10 cm.

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling.

Ryg.
Slå 130(136)140(146)150(156) m op på p nr. 2½
og strik 15 p i glat. Derefter strikkes 1 p ret fra
vrangsiden. Skift til p nr. 3 og strik 16 p glat. Skyd
en pind ind i maskerne i opslagningspinden, fold
arb op på bagsiden i ombukningsrækken og strik
maskerne på de to pinde ret sammen med 1 m fra
hver pind. Fortsæt i glat på p nr. 3. Strik lige op, til
arb måler 84(86)88(90)92(94) cm og luk de
midterste 38(40)42(44)46(48) m til halsudskæring.
Strik hver side færdig for sig, idet der i halssiden
lukkes på hver 2. p for yderligere 1 x 2 m og 1 x 1
m. Sæt de resterende 43(45)46(48)49(51) m på
en maskeholder til skulder. Strik den anden side
modsat.
Venstre forstykke.
Slå 65(68)70(73)75(78) m op på p nr. 2½ og strik
15 p glat, idet der på den sidste pind slås 12 m op
i venstre side = 77(80)82(85)87(90) m. På den
næste pind (vrs) strikkes de første 12 m i rib (1
km, * 1 r, 1 vr, gentag fra * og slut med 1 r) og
derefter strikkes de resterende
65(68)70(73)75(78) m i ret. Skift til p nr. 3 og strik
de første 65(68)70(73)75(78) m i glat og de sidste
12 m i rib til forkant. Når der er strikket 16 p efter
ombukningskanten, lægges de første
65(68)70(73)75(78) m op på samme måde som
på ryggen. Fortsæt i glat og rib som før. Når arb
måler 35 cm, lægges arb til side. Lommepose: Slå
39 m op på p nr. 3 og strik 15 cm lige op i glat.
Forstykke: Strik de første 13(15)16(17)18(20) m
fra højre sidesøm, sæt de næste 39 m på en
maskeholder (det er nemmest at bruge en
rundpind, da den er fleksibel). Sæt lommeposens
39 m ind i stedet og strik de sidste
13(14)15(17)18(19) m i glat og de 12 m rib i
forkanten. Fortsæt lige op som før. Når arb måler

63(64)65(66)67(68) cm, tages ind til V-hals i
venstre side således: Strik glat frem til 1 m før de
12 ribmasker i forkanten, strik denne m og den
første m i ribkanten vrang sammen og strik
derefter forkantens øvrige 11 m i rib. Gentag
denne indtagning på skiftevis hver 2. og 4. p i alt
22(23)24(25)26(27) gange. Når forstykket har
samme højde som ryggen, strikkes skuldrene
sammen ved at lægge forstykkets skuldermasker
ret mod ret med den modsvarende skulder på
ryggen. Strik nu maskerne sammen med 1 m fra
hver pind og luk samtidig maskerne af. Fortsæt
over de resterende 12 ribmasker i forkanten, idet
der slås 1 ny kantmaske op i siden mod skulderen
= 13 m. Når halskanten måler 9(9)9½(9½)10(10)
cm, sættes maskerne på en maskeholder.
Højre forstykke.
Strikkes mage til det venstre, blot spejlvendt.
Lommekanter.
Med p nr. 3 strikkes de ventende 39 m på hver
lommekant i rib. Strik 3 cm i rib og luk m af. Pas
på, at kanten ikke bliver for stram. Sy
lommekanterne fast i siderne. Sy lommeposerne
fast på bagsiden af forstykkerne.
Sy halskanten sammen midt bag med maskesting
og sy halskanten fast langs ryggens
halsudskæring.

Ærmer.
Slå 76(78)80(84)86(88) m op på p nr. 2½ og strik
15 p i glat. Derefter strikkes 1 p ret fra vrangsiden.
Skift til p nr. 3 og strik 16 p glat. Skyd en pind ind i
maskerne i opslagningspinden, fold arb op på

bagsiden i ombukningspinden og strik maskerne
på de to pinde ret sammen med 1 m fra hver pind.
Fortsæt i glat på p nr. 3, idet der tages 1 m ud i
begge sider på hver 6. p 16 gange =
108(110)112(116)118(120) m. Når ærmet måler
33(33)34(34)35(35) cm, lukkes alle m løst af. Strik
det andet ærme mage til.
Montering.
Sy ærmerne i over ca. 21(21)22(22)23(23) cm på
hver side af skuldersømmene. Sy ærme- og
sidesømmene.

Bælte.
Slå 26 m op på p nr. 3 og strik således:
1. p: 1 kantmaske (som tages vrang løs af med
garnet foran masken), strik * 1 ret, 1 vrang løs af

med garnet foran masken, gentag fra * og slut
med at strikke den sidste m ret (= kantmaske).
Gentag 1. p, til bæltet måler ca.
140(145)150(155)155(160) cm. På den næste
pind tages kantmasken vrang løs af, strik de
næste 2 m drejet ret sammen, træk kantmasken
over, * strik de næste 2 m drejet ret sammen, træk
den første m over, gentag fra *, til alle m er lukket
af.
Sy eller hækl evt. en bæltetrense i hver sidesøm i
taljehøjde.

