2017 – 14 Cardigan i Bumbo Lux.
Str.:
S
(M)
L
(XL)
XXL
(XXXL)
Brystvidde cm:
90
(100)
110
(120)
130
(140)
Længde cm:
70
(72)
74
(76)
78
(80)
Sort, fv. 703, ngl.:
9
(10)
11
(12)
13
(14)
Pind:
3½ og 4
Rundpind:
Strømpepind:
Kvalitet:
Bumbo Lux. 50 % Acryl, 50 % Nylon, 130 m pr. 50 gram.
Strikkefasthed:
Vandret: 22 masker = 10 cm. Lodret: 32 pinde = 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.

Det er en god ide at læse hele opskriften igennem inden arbejdet påbegyndes, ligesom det er en god ide at
lave en strikkeprøve, som gøres fugtig og trækkes i facon.
Fremgangsmåde.
Mønster.
1. pind: retsiden = ret.
2. pind: vrangsiden 1 vrang 1 ret.
Disse to pinde gentages.
Ryg.
1: Slå 95(107)119(131)143(155) masker op på
pind nr.3½ og strik 5 cm rib (1 ret, 1 vrang). OBS!
retsiden starter og slutter med ret, vrangsiden
starter og slutter med vrang.
2: Skift til pind nr. 4 og strik 50(51)52(53)54(55)
cm mønster. OBS! At retmaskerne ligger over
retmaskerne fra ribben, og vrangmaskerne over
vrangmaskerne.
3: Luk 6 masker af i hver side til ærmegab.
4: Strik til ærmegabet måler 17(18)19(20)21(22)
cm.
5: Luk til hals for de midterste 35(41)47(53)59(65)
masker. Strik hver side færdig for sig.
6: Luk mod halssiden for 4x1 maske (gælder alle
størrelser). Luk af.
7: Strik den anden side spejlvendt.
Højre forstykke.
1: Slå 55(61)67(73)79(85) masker op på pind nr.
3½ og strik 5 cm rib (1 ret, 1 vrang).
2: Skift til pind nr. 4. Strik de første 15 masker i rib
(kantmasker, gælder alle størrelser). Resten af
pinden strikkes i mønster.
3: Når arbejdet måler 20 cm, (gælder alle
størrelser) strikkes 2 masker sammen efter
kantmaskerne på hver 8. pind til der er samme

antal masker som på ryggens skulder + de 15
kantmasker. Husk at lukke af til ærmegab.
4: Strik lige op til forstykket har samme længde
som ryggen.
5: Luk skuldermaskerne af og fortsæt med
kantmaskerne til de når ½ ind på nakken. Luk af.
Venstre forstykke.
Strikkes som højre forstykke, men spejlvendt.
Ærmer.
1: Slå 45(47)49(51(53(55) masker op på pind nr.
3½ og strik 5 cm rib (1 ret, 1 vrang).
2: Skift til pind nr. 4 og strik mønster.
3: Tag 1 maske ud i hver side på hver 6. pind til
87(91)95(99)103(107) masker.
4: Når arbejdet måler 50(51)52(53)54(55) cm eller
ønsket længde lukkes af.
5: Strik et ærme magen til.
Montering.
1: Sy skulder- og sidesømme.
2: Sy kanten til i nakken og sy den sammen.
3: Sy ærmesømmene, men undlad de sidste 3
cm, som sys sammen med de aflukkede masker i
ærmegabet.
4: Sy ærmerne i og hæft ender.
5: Læg cardiganen i vand og træk den i facon.

