


2017 – 5 Lang trøje i Bumbo Moonlight. 
  

Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Brystvidde cm: 88 (98) 108 (118) 128 (138) 

Længde cm: 80 (81) 84 (85) 88 (89) 

Fv. 103, Gyldenbrun, ngl.: 3 (4) 4 (5) 5 (5) 

Pind: 3½      

Rundpind: -      

Strømpepind: -      

Kvalitet: Bumbo Moonlight. 98 % Acryl, 2 % Polyester, 462 m pr. 100 gram. 

Strikkefasthed: Vandret: 28 masker = 10 cm. Lodret: 38 rækker = 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 strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god 
idé at lave en strikke prøve, om gøres fugtig og trækkes i facon. 
 
 
Mønster: 

1. Pind: 4 ret 4 vrang pinden færdig. 
2. Pind: som maskerne viser. 
3. Pind: som pind 1. 
4. Pind: som pind 2. 
5. Pind: 4 vrang 4 ret pinden færdig. 
6. Pind: som maskerne viser. 
7. Pind: som pind 5. 
8. Pind: som pind 6. 

Disse 8 pinde gentages og danner mønster, og 4 pinde danner en tern. 
 
Fremgangsmåde. 
Ryg og forstykker strikkes på én gang. 
1: Slå 250(278)306(334)362(390) masker op på 
pind nr. 3½ og strik 20(20)22(22)24(24) cm rib. (1 
ret,  
1 vrang). 
2: Fortsæt i mønster, idet der samtidig strikkes 11 
masker rib ved hver forkant. Gælder alle 
størrelser. Sæt en mærketråd i hver side så ” 
sidesømmene” markeres. (Hvert forstykke har 11 
masker mere end halvdelen af ryggens 
maskeantal) 
3: Strik 11 tern lodret 
4: Strik 12 masker fra forstykkets ribkant, herefter 
28 masker rib (1 ret, 1 vrang) til lommens øverste 
kant. Strik videre i mønster ind til der mangler 40 
masker fra ribkanten. Strik 28 masker rib 
(lommekant) og 12 masker. Fortsæt således til 
der er strikket 2 lodrette mønstertern og 
lommeribkant svarende til disse. Luk lomme 
ribkanterne af. Gælder alle størrelser. 
5: Slå til lommens bagerste del 28 masker op og 
strik 13 lodrette mønstertern. Lad disse masker 
hvile og strik en lommepose magen til. 
6: Strik nu lommeposerne med, hvor ribkanten er 
lukket af. (Vær OBS! på at mønstrene passer). 
7: Strik fra lommen 7 lodrette mønstertern og tag 
en maske ind i hver side på hver 8. pind. 
Indtagningen foretages efter/før de 11 ribmasker. 
8: Strik til hele arbejdet måler 60(60)62(62)64(64) 
cm og del til forstykke og ryg (ved mærketrådene). 
Der lukkes 8 masker af til ærmegab både på 
ryggen og på forstykkerne. Gælder alle størrelser. 

 
 
9: Strik ryggen ind til ærmegabet måler 
18(19)20(21)22(23) cm. Luk de midterste 
30(30)32(32)34(34) masker af. Strik hver side 
færdig for sig og luk for 1 x 2 masker mod 
halssiden. Luk skuldermaskerne på én gang og 
strik den anden side magen til. 
10: Strik hvert forstykke, hvor indtagningerne ved 
forkanten fortsættes til der er samme antal 
skuldermasker som på ryggen. Strik til 
ærmegabet har samme længde som på ryggen. 
Luk skuldermaskerne af, men fortsæt med at 
strikke rib med de 11 masker til ribkanten kan nå 
til midten af ryggen. Strik den anden side magen 
til, men spejlvendt.  
 
Ærme. 
1: Slå på pind nr. 3½ 38(40)42(44)46(48) masker 
op og strik 14(14)15(15)16(16) cm rib (1 ret, 1 
vrang) samtidig med at der tages en maske ud i 
hver side på hver 6. pind. 
2: Fortsæt i mønster til der er taget ud til 
76(80)84(86)90(94) masker og ærmet måler 
50(51)52(53)54(55) cm eller ønsket længde. 
3: Luk af og strik et ærme magen til. 
 
Montering. 
1: Sy ærmerne sammen på nær de sidste 3 cm 
ved ærmets øverste kant. Disse 3 cm sys til 
trøjens ærmegab. Sy ærmerne i. 
2: Sy ribkanten sammen midt bag og sy den til 
ryggens halsudskæring. 



3: Sy lommeposen fast på trøjens vrangside. 4: Læg trøjen i vand og træk den i facon.




