


B2018 – 40 Stribet Sweater i Bumbo by Mayflower Acryl. 
  

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

Brystvidde cm: 88 (98) 106 (116) 126 (136) 

Længde cm: 60 (62) 64 (66) 68 (70). 

Fv. 05, Lysblå, ngl.: 
Fv. 17, Gammelrosa, ngl.: 
Fv. 19, Råhvid, ngl.: 
Fv. 22, Jeansblå, ngl.: 
Fv. 49, Brun, ngl.: 
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Rundpind (40 og 60 cm): 3½ 

Strømpepind: 3½ 

Kvalitet: Bumbo Acryl. 100 % Acryl, 525 m pr. 150 gram. 

Strikkefasthed: Vandret: 22 masker = 10 cm. Lodret: 30 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. 
 
Farve nr. 05: lys blå. 
Farve nr. 17: Rosa. 
Farve nr. 19: Råhvid. 
Farve nr. 22: mellemblå. 
Farve nr. 49: Brun. 
 
Sweateren er strikket i glatstrik med 2½ cm lige brede striber i forskellige farver (samme antal omgange). 
Ved enkelte størrelser er det nødvendigt at strikke den sidste strib bredere eller begynde med den råhvide 
farve inden ribstykket. 
Ved farveskift er det en god ide at strikke 1. maske på omgangen med begge farver, herved ses skiftet 
næsten ikke. 
 
Fremgangsmåde. 
Ryg og forstykke. 
1: Slå 192(216)240(264)288(312) masker op med farve 19 på rundpind nr. 3½. 
2: Strik 6½ cm rib (2 ret 2 vrang). Gælder alle størrelser. 
3: Strik herefter følgende striber: mellemblå, lys blå, brun, rosa, råhvid, mellemblå, lys blå, brun, rosa, råhvid, 
mellemblå, lys blå. 
4: Skift til brun og luk 8 masker af i hver side til ærmegab. Gælder alle størrelser. Lad arbejdet hvile. 
 
Ærme. 
1: Slå 44(48)52(56)60(64) masker op med farve 19 på 4 strømpepinde nr. 3½. 
2: Strik 10 cm rib (2 ret 2 vrang). Gælder alle størrelser. Tag på første omgang med glatstrik 8 masker ud til 
52(56)60(64)68(72). Udtagningerne foregår herefter med 1 maske i begyndelsen og slutningen af hver 6. 
omgang. Gælder alle størrelser. 
3: Strik først en strib med farve 17, herefter med farve 19 og videre som på selve blusen.     
4: Når der er strikket 14 striber (gælder alle størrelser) skiftes til brun, hvor der på første omgang lukkes 8 
masker af til ærmegab. (4 Masker i begyndelsen og 4 masker i slutningen af omgangen). Gælder alle 
størrelser. 
5: Lad arbejdet hvile og strik et ærme magen til. 
 
Samling til raglan. 
1: Når delene samles strikkes første og sidste maske vrang på hver del. (indtagningerne foretages herefter 
på hver side af disse 2 vrangmasker). Gælder alle størrelser. 
2: Begynd med blusens ryg, et ærme, forstykket og det sidste ærme. Farveskift sker det sted, hvor 
sammenstrikningen begyndte. 
3: Tag ind til raglan på hver anden omgang. Før vrangmaskerne strikkes 2 masker drejet ret sammen, efter 
vrangmaskerne strikkes 2 masker alm. ret sammen. 
4: Fortsæt til der er foretaget 26(28)30(32)34(36) indtagninger. Sæt de midterste 20(24)26(28)30(32) masker 
fra forstykket i hvile og strik frem og tilbage. Raglanindtagningerne fortsætter på retpinden, sæt herefter 3x1 
maske i hvile på hver side af midtermaskerne. Gælder alle størrelser. Husk farveskift. 



5: Når alle maskerne fra forstykket er brugt strikkes rundt med 88(92)96(100)104(108) masker på 40 cm 
rundpind og med farve 19. 
6:Strik 11 cm rib og luk løst af i rib. Gælder alle størrelser. 
 
Montering. 
1: Hæft ender og sy sammen under armene. 
2: Læg sweateren i vand og træk den i facon. 
 

 


