


B2018 – 39 Tofarvet grå Sweater i Bumbo by Mayflower Soft Merino. 
 

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

Brystvidde cm: 98 (108) 118 (128) 138 (148) 

Længde cm: 60 (60) 61 (61) 62 (62) 

Fv. 105, Lysgrå, ngl.: 
Fv. 106, Mørkgrå, ngl.: 
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Pind: 4 

Rundpind (40 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 strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god 
ide at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon. 
 
Sweateren er rummelig og med brede opslag på ærmerne. 
 
Mønster: 
1.pind, vrangsiden: 1 ret, 1 vrang pinden ud. 
2. pind, retsiden: ret pinden ud. 
Disse 2 pinde gentages og danner mønster. 
 
Fremgangsmåde. 
Ryg. 
1: Slå 104(114)124(134)144(154) masker op på 
pind nr. 4 med farve nr. 105. 
2: Strik 2 cm glatstrik (rullekant ret på retsiden og 
vrang på vrangsiden. Kanten skal rulle mod 
retsiden). Gælder alle størrelser. 
3: Strik herefter 59(59)60(60)61(61) cm mønster. 
4: Luk de midterste 30(32)34(36)38(40) masker af 
og strik hver side færdig for sig. 
5: Luk mod halssiden 1x3 masker og luk de 
resterende masker af på én gang. Gælder alle 
størrelser. 
6: Strik den anden side spejlvendt. 
 
For. 
1: Strikkes som ryggen, men efter 
51(51)52(52)53(53) cm mønster lukkes til hals. 
2: Luk de midterste 20(22)24(26)28(30) masker af 
og strik hver side færdig for sig. 
3: Mod halsen strikkes på retpinden 2 masker ret 
og 2 drejet ret sammen. Resten af maskerne 
strikkes i mønster. 
De 3 retmasker mod halsen strikkes vrang på 
vrangpinden. Fortsæt denne indtagning til der er 
samme antal masker som på ryggens skulder. 
4: Strik den anden side magen til blot spejlvendt. 
De 2 sammenstrikkede masker strikkes almindelig 
ret sammen.  
 
 

 
Ærmer. 
1: Slå 46(48)50(52)54(56) masker op på pind nr. 
4 med farve 106 og strik 20 cm mønster. (Gælder 
alle størrelser) 
2: Tag herefter 1 maske ud i begyndelsen og 
slutningen af hver 6. pind til 84(88)92(96)100(104) 
masker. (Maskerne strikkes med i mønsteret 
efterhånden). 
3: Strik til ærmet måler 60(60)62(62)64(64) cm og 
luk løst af. 
4: Strik et ærme magen til. 
 
Montering: 
1: Sy sammen over skulderne. 
2: Sy ærmerne i fra skulderen og ca. 
20(21)22(23)24(25) cm ned mod sidesømmen. 
3: Sy sidesømmene og sy ærmerne sammen. 
4: Strik 84 masker op rundt i halsen på rundpind 
nr. 4 med farve 105 og strik 8 cm mønster. (Når 
mønsteret strikkes på rundpind, strikkes hver 
anden omgang ret, og hver anden omgang 1 ret 1 
vrang). 
5: Strik 2 cm glatstrik (rullekant. Se ryggens punkt 
2). 
6: Læg sweateren i vand og træk den i facon. 
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