


2017 – 23 Damesweater i Bumbo Babyuld med trekvarte ærmer. 
Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Overvidde cm: 100 (104) 108 (112) 116 (120) 

Længde ca. cm: 70 (72) 74 (76) 78 (80) 

Fv. 46, Sort, ngl.:   9 (10) 11 (12) 13 (14) 

Rundpind (60 eller 80 cm): 
Rundpind (100 cm): 

2½ og 3 
2½ og 3, til magic loop eller strømpepinde nr. 2½ og 3 

Kvalitet: Bumbo Babyuld. 100 % Ren Ny Uld Superwash, 165 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: 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. 

 
 
Bul. 
Slå 260(270)280(290)300(312) m op på rundpind 
nr. 2½ og strik glat (= ret på alle omgange). Sæt et 
mærke i hver sidesøm = ved omgangens begynd-
else og efter 130(135)140(145)150(156) m. Når 
der er strikket 30 omg, lægges kanten op forneden 
ved at skyde en p nr. 2½ ind i opslagningskanten. 
Fold kanten op på bagsiden og læg pindene 
parallelt vrang mod vrang. Strik maskerne sam-
men i ret med 1 m fra hver pind. Skift til rundpind 
nr. 3 og fortsæt i glat som før. Når arb måler 50 
(51)52(53)54(55) cm, deles det i sidesømmene til 
ryg og forstykke = 130(135)140(145)150(156) m 
pr. del. 
 
Ryg. 
Strik frem og tilbage lige op, til ærmegabet måler 
18(19)20(21)22(23) cm. Sæt de midterste 44(45) 
46(47)48(50) m på en maskeholder til hals-
udskæring og strik hver side færdig for sig. Luk i 
halssiden på hver 2. p for yderligere 1x2 m og  
1x1 m. Når ærmegabet måler 20(21)22(23)24(25) 
cm, lukkes de resterende 40(42)44(46)48(50) m til 
skulder. Strik den anden side modsat. 
 
Forstykke. 
Del arb på midten til V-hals på str. med lige 
maskeantal og luk den midterste maske på str. 
med ulige maskeantal = 65(67)70(72)75(78) m pr. 
forstykkehalvdel. Strik lige op i ærmegabssiden. I 
halssiden tages 1 m ind på hver 2. p 19(19)18(18) 
17(17) gange og på hver 4. p 6(6)8(8)10(11) 
gange. På venstre forstykkehalvdel strikkes ind-
tagningerne således: Strik frem til 4 m før hals-
udskæringen, strik 2 ret overtrukket sammen  
(= tag 1 m ret løs af, strik næste m ret og træk den 
løst aftagne m over) og strik de sidste 2 m. Luk de 
resterende 40(42)44(46)48(50) m til skulder i sam-
me højde som på ryggen. Strik den anden side 
modsat. På højre forstykkehalvdel strikkes indtag-
ningerne således: Strik de første 2 m, strik 2 ret 
sammen og strik resten af pinden. 
 
 
 

Ærmer. 
Slå 78(80)82(86)88(90) m op på strømpepinde 
eller lang rundpind nr. 2½ og strik glat (= ret på 
alle omgange). Sæt et mærke ved omgangens 
begyndelse. Når der er strikket 30 omg, lægges 
kanten op forneden ved at skyde en p nr. 2½ ind  
i opslagningskanten. Fold kanten op på bagsiden 
og læg pindene parallelt vrang mod vrang. Strik 
maskerne sammen i ret med 1 m fra hver pind. 
Skift til strømpepinde eller lang rundpind nr. 3 og 
fortsæt i glat som før. Tag 1 m ud i begge sider af 
omgangens begyndelse/slutning på hver 10. omg 
8 gange = 94(96)98(102)104(106) m. Når arb mål-
er 30(30)31(31)32(32) cm lukkes alle m løst af. 
Strik det andet ærme mage til. 
 
Sy skuldersømmene sammen. 
 
Halskant. 
Med rundpind nr. 2½ strikkes fra venstre skulder 
48(50)53(56)58(61) m op langs den ene side af  
V-halsen, 1 m i midten af V'et, 48(50)53(56)58(61) 
m op langs den anden side af V-halsen og til sidst 
55(55)57(57)59(59) m op langs ryggens hals-
udskæring = i alt 152(156)164(170)176(182) m. 
Strik rundt i rib (1 ret, 1 vrang), idet der placeres 
en retmaske midt foran i V-halsen. På hver 2. omg 
tages ind midt for ved at strikke frem til 1 m før 
midtermasken, tag 2 m ret sammen løs af, strik 
den næste m ret og træk det 2 løst aftagne m over. 
Når der er strikket 10 omg i halskanten, lukkes alle 
m af. Pas på, at kanten hverken bliver for stram 
eller for løs, så den kommer til at flane. 
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