


2017 - 17 Damesweater i colorblock i Bumbo Strømpegarn. 
 

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

Overvidde cm: 90 (94) 98 (102) 106 (110) 

Længde ca. cm: 62 (64) 66 (68) 70 (72) 

Fv. 118, Marineblå, ngl.: 

Fv. 1667, Bordeaux, ngl.: 

Fv. 108, Karry, ngl.: 
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Rundpind (60 eller 80 cm): 

Rundpind (40 cm): 

2½ og 3 

2½ og 3. 

Kvalitet: Bumbo Strømpegarn. 75 % Uld Superwash, 25 % Nylon, 210 m pr. 50 gram. 

Tilbehør:  

Strikkefasthed: 26 m x 39 omg 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. 

 
 
Bul. 
Der strikkes på rundpind op til ærmegabene. 
Slå 234(244)254(264)276(286) m op på rund-
pind nr. 2½ med marineblå og strik 18 omg 
rib (1 ret, 1 vrang). Sæt et mærke ved om-
gangens begyndelse og efter 117(122)127 
(132) 138(143) m = sidesømme. Skift til 
rundpind nr. 3 og fortsæt i glat, til arb måler 
7(8)9(10) 11(12) cm. Skift til bordeaux og 
strik 15 cm = 58 omg, skift til karry og strik 2 
cm = 8 omg, skift igen til bordeaux og strik 15 
cm = 58 omg, idet der lukkes til ærmegab i 
hver sidesøm på den sidste omg: Strik fra 
omgangens begyndelse 108(113)118(123) 
129(134) m, luk de næste 18 m, strik 99 m og 
luk de næste 18 m = 99(104)109(114)120 
med (125) m på hver del. Lad arb hvile.  
 
Ærmer. 
Strikkes på strømpepinde eller magic loop op 
til ærmegabene: Slå 66(68)72(74)76(78) m 
op på p nr. 2½ marineblå og strik 18 omg rib 
(1 ret, 1 vrang). Sæt et mærke ved omgang-
ens begyndelse. Skift til p nr. 3 og fortsæt 
rundt i glat, idet der tages 1 m ud på hver 
side af mærket på hver 10. p 7 gange og på 
hver 8. p 8 gange = 96(98)102(104)106(108) 
m. Samtidig, når arb måler 11(11)12(12)13 
(13) cm, skiftes til bordeaux. Strik 15 cm = 58 
omg, skift til karry og strik 2 cm = 8 omg,  
skift igen til bordeaux og strik 15 cm = 58 
omg, idet der lukkes til ærmegab på den 
sidste omg: Strik frem til 9 m før omgangens  
 

 
slutning, luk de næste 18 m til ærmegab = 
78(80)84(86)88(90). Lad arb hvile. Strik det 
andet ærme mage til. 
 
Bærestykke. 
Sæt delene på rundpind nr. 3: Det ene 
ærmes 78(80)84(86)88(90) m, forstykkets 
99(104)109(114)120(125) m, det andet 
ærmes 78(80)84(86)88(90) m og ryggens 
99(104)109(114)120(125) m = i alt 354(368) 
386(400)416(430) m. Fortsæt med marineblå, 
idet der sættes et mærke i hver raglansøm 
mellem delene. Tag ind til raglan således:  
*Strik den første m efter et mærke ret, strik de 
næste 2 m ret sammen, strik frem til 3 m før 
det næste mærke, strik 2 ret overtrukket 
sammen (= tag 1 m ret løs af, strik næste m 
ret og træk den løst aftagne m over) og strik 
den sidste m før mærket i ret, gentag fra * 
omg rundt. Gentag disse indtagninger på 
hver 2. omg 27 gange. Samtidig, når der er 
strikket 8½ cm = 32 omg med marineblå, 
strikkes 5 cm = 20 omg med karry, 1½ cm =  
6 omg med marineblå og derefter strikkes 
resten med bordeaux. Når der er strikket de 
27(28)29(30)31(32) indtagninger i hver 
raglansøm er der 45(48)51(54)58(61) m til¨-
bage på ryg og forstykke og 24(24)26(26)26 
(26) m tilbage på hvert ærme = 138(144)154 
(160)168(174) m. Sæt et mærke ved den 
midterste m, henholdsvis midt på forstykket. 
Nu skal halsudskæringen strikkes i 
vendepinde. Bryd garnet og begynd 



omgangen 4 m efter mærket midt foran. Dvs. 
de midterste 9(8)9(8)8(9) m på forstykket skal 
stå ustrikkede. Strik ret rundt – fortsæt 
raglanindtagningerne som før på alle retside-
pindene – og slut på den anden side af hals-
udskæringen 4 m før mærket midt for. Vend 
arb, slå om og strik vrang tilbage til den første 
side af halsudskæringen. Stop 5 m før de 9 
midtermasker. Vend arb, slå om og strik ret til 
den anden side af halsudskæringen, hvor der 
stoppes 5 m før den foregående vending. 
Vend arb, slå om og strik frem til 4 m før den 
foregående vending. Vend arb, slå om og 
strik frem til 4 m før den foregående vending i 
den anden side. Fortsæt på denne måde med 
at strikke vendepinde, idet der vendes 3 m,  
2 m og 4 x 1 m før den foregående vending i 
hver side. Samtidig strikkes raglan-

indtagninger på retsidepindene som før. Når 
maskerne på forstykket slipper op, fortsættes 
blot med raglanindtagninger der, hvor det er 
muligt. Efter den sidste vending flyttes om-
gangens begyndelse igen tilbage til over-
gangen mellem ryg og venstre ærme. Skift til 
rundpind nr. 2½ og strik rundt i glat til rulle-
kant, idet omslagene fra vendingerne strikkes 
ret sammen eller overtrukket ret sammen 
med den nabomaske, der er 2 p lavere på 
den 1. omg. Når der er strikket 10 omg i 
rullekanten, lukkes alle m løst af.  
 
Sy ærmegabene. Hæft alle ender. 
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