


B2018 – 36 Poncho med vandfaldskrave i Bumbo by Mayflower Soft Merino. 
 

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

Brystvidde cm: 120 (130) 140 

Længde, ved forkanten: 64 (70) 76 

Fv. 118, Bordeaux, ngl.: 9 (10) 11 

Rundpind (60 cm og 120 cm): 4 

Kvalitet: Bumbo Soft Merino. 100 % Uld Superwash, 120 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: Vandret: 21 masker = 10 cm. Lodret: 26 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. 
For at undgå huller ved vendestrik slår man om 
pinden; dette omslag strikkes sammen med 
masken på næste pind. 
Der begyndes ved halsen. 
1: Slå 140(160)180 masker op på rundpind nr. 4 
og strik 15 omgange glatstrik. 
2: Strik 1 omgang vrang. 
3: Strik herefter vendestrik over de 70(80)90 
masker (senere forstykket) således: Strik en ret 
og en vrangpind over de 70(80)90 masker. Strik 
herefter 1 omgang med alle maskerne; gentag 
disse 3 pinde til der er strikket 30 omgange fra 
vrang omgangen (gælder alle størrelser). OBS. 
Efter 20 omgange herfra begyndes udtagninger i 
hver side på hver anden omgang således: Sæt 
evt. en mærketråd i hver side, strik 1 retmaske på 
hver side af tråden og strik lænken mellem 
maskerne drejet ret på hver side af de 2 masker. 
 
 

 
4: Fortsæt med at strikke rundt med udtagninger 
til arbejdet måler 64(70)76 cm fra vrangpinden 
ved halsen og ned midt for. 
5: Luk de midterste 90(100)110 masker af på 
forstykket. 
6: Strik frem og tilbage, idet der i begyndelsen af 
hver pind lukkes 10 masker af: samtidig fortsættes 
udtagningerne på retpinden i hver side. 
7: Når maskerne fra forstykket er brugt (lukket af 
ind til sideudtagningerne) samles tilsvarende antal 
masker op i denne forkant. 
8: Strik 3 omgange rib over alle masker (1 ret, 1 
vrang). Strik 4 omgange glatstrik med den glatte 
side frem mod retsiden. Gælder alle størrelser. 
9: Hæft ender, buk og sy halskanten om mod 
vrangsiden (der bukkes i vrangomgangen), gør 
ponchoen fugtig og træk den i facon; der ”foldes” 
vandfald og nederste kant rulles. 
 

IA 
 

 


