


Trøje og sko med hulmønster og broderi 
Str. trøje: (3) 6-9 (12) 18-24    mdr. 

Trøjens mål 

(21) 24 cm, lukkes af til ærmekuppel i begge sider, på hver
anden p, for (3,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2) 3,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3 
(3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3) 3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,3 m. Luk de 

Garn: Bumbo Baby 

Garnforbrug: 
Trøje: (2) 3 (3)  3 ngl. natur, rester til broderi i 

lys lilla og lys rød.
Sko: (1) 1 ngl. natur, rester til broderi i 

lys lilla og lys rød.

Pinde: Jumperp nr. 2½ og 3. 

Tilbehør: 3 knapper til trøje. 

Strikkefasthed:  26 m glatstrik eller 26 m hulmønster 
= 10 cm i bredden på p nr. 3. 

forstykker og ryg: Slå (145) 157 (163) 175 m op på p nr. 
2½ og strik 6 p ret. Skift til p nr. 3 og fortsæt i hulmønster 
efter diagrammet. Yderste m i begge sider er kant-m og 
strikkes ret på alle p. Kant-m er ikke vist i diagrammet og 
holdes uden for mønsteret. Første p er fra ret-s og begynder 
ved pilen i diagrammets højre side, og slutter ved pilen i 
diagrammets venstre side. Når arbejdet måler (13) 15 (18) 
21 cm tages på næste p fra ret-s jævnt ind til (111) 119 (127) 
135 m (= strik cirka hver 4. og 5.m sammen). Strik (stramt), 
1 p ret fra vrang-s (= rille). Fortsæt i glat. Når der er strikket 
4 cm glat deles til ærmegab og hver side strikkes færdig for 
sig. Strik fra ret-s således: Strik (27) 29 (31) 33 m (= højre 
forstykke), luk 1 m af, strik (55) 59 (63) 67 m (= ryg), luk 1 
m af, strik (27) 29 (31) 33 m (= venstre forstykke). 
Ryg: Luk af til ærmegab i begge sider, på hver anden p, for 
2,1,1 m = (47) 51 (55) 59 m. Strik til ærmegabet måler (8) 9 
(10) 11 cm. Lad de midterste (25) 27 (29) 31 m hvile til hals
og strik hver side færdig for sig. Strik 1 cm lige op i hver 
side. Lad de resterende (11) 12 (13) 14 m hvile til skulder.
forstykker: Luk af til ærmegab som på ryggen = (23) 25
(27) 29 m. Strik til arbejdet er (5) 6 (6) 6 cm kortere end hele 
ryggen. Lad de yderste (5) 6 (7) 8 m mod forkanten hvile 
til hals. Luk derpå af mod halssiden, på hver anden p, for 
3,2,1,1 m. Når arbejdet har samme højde som ryggen, lægges
skulder-m fra forstykker og ryg sammen ret mod ret, og m 
strikkes sammen to og to, idet der samtidig lukkes af. Strik
det andet forstykke magen til, blot spejlvendt. 
Ærme: Slå (39) 43 (45) 47 m op på p nr. 2½ og strik 6 p 
ret. Skift til p nr. 3 og fortsæt i hulmønster efter diagrammet 
(afmærk midterste m og tæl ud herfra hvor mønsteret
begynder). Samtidig tages 1 m ud i begge sider når arbejdet 
måler 8 cm og derpå med (3) 4 (3) 3 cm’s mellemrum i alt (3)
3 (4) 5 gange = (45) 49 (53) 57 m. Når arbejdet måler (16) 18 

Montering: Sy ærmerne sammen og  i.  Strik  med  p nr. 
2½ (62) 67 (77) 87 m op langs venstre forkant. Strik 5 p  
ret. Luk af i ret. Strik højre forkant magen til, blot med 2 
knaphuller, som strikkes på 2.p: Det nederste ud for rillen 
og det øverste derover sådan at der kommer samme afstand 
mellem alle knaphuller når der strikkes endnu et knaphul 
midt i halskanten. Knaphul: Luk 2 m af, slå på næste p nye m 
op over de aflukkede. Strik med p nr. 2½ cirka (80) 86 (90) 
94 m op langs halsudskæringen. Strik 5 p ret, men husk det 3. 
knaphul over de øvrige på 2.p. Luk af i ret. Sy knapper i. 
Broderi: Sy millefleur-blomster med lys lilla jævnt fordelt 
på det glatstrikkede. Sy en fransk knude med lys rød midt  
i hver blomst. 

SKO (str. (0-3) 3-6 mdr.) 
Slå (41) 43 m op med p nr. 2½. Strik 6 p ret. Skift til p nr. 3 
og fortsæt i glat. Når arbejdet måler 6 cm strikkes hulrk fra 
ret-s: 2 ret, (slå om, 2 ret sammen) p hen, slut med 1 ret. Strik 
3 p glat. Sæt derefter de (16) 16 første og sidste masker på en 
hjælpenål. Fortsæt i glatstrik over de midterste (9) 11 m til 
dette stykke måler (4) 4½ cm. Bryd garnet. 
Sæt de hvilende m i hver side på p nr. 3 og strik (10) 11 m 
op langs hver side af midterstykket og strik over maskerne 
midt foran = i alt (61) 65 m. Strik knapt 2 cm frem og tilbage 
i ret (riller). Tag derpå ind til tåen således: Strik (24) 25 ret, 
2 ret sammen, (9) 11 ret, 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m 
over, strik (24) 25 ret. Strik 1 p ret. Gentag disse indtagninger 
på hver anden p, men med 2 m mindre på midterfeltet for 
hver gang til du kan strikke 3 ret sammen midt foran, men 
samtidig strikkes på de 2 sidste p 2 m sammen i hver side. 
Luk af. Sy skoen sammen midt bag og under foden. Sno en 
snor og træk gennem hulrækken. 
Broderi: Sy millefleur-blomster med lys lilla jævnt fordelt 
på det glatstrikkede. Sy en fransk knude med lys rød midt  
i hver blomst. 
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= Ret på retsiden, vrang på vrangsiden. 
o = Slå om pinden. 
/ = 2 ret sammen. 

A/S Vest-tex ∙ Se flere strikkeopskrifter på www.bumbo.dk 
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Overvidde: (44) 48 (51) 54 cm resterende (11) 11 (13) 15 m af på én gang. Strik et ærme
Hel længde: (26) 29 (33) 37 cm magen til. 
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