2018 – 31 Stribet damejakke i Bumbo Soft Merino.
Str.:
Overvidde cm:
Længde ca. cm:
Fv. 101, Hvid, ngl.:
Fv. 105, Lysegrå, ngl.:
Fv. 106, Koksgrå, ngl.:
Fv. 115, Bordeaux, ngl.:
Pinde:
Rundpind (60 og 80 cm):
Kvalitet:
Tilbehør:

S
(M)
L
(XL)
XXL
100
(104)
108
(112)
116
60
(62)
64
(66)
68
4
(4)
4
(5)
5
4
(4)
5
(5)
5
3
(3)
3
(4)
4
2
(2)
2
(3)
3
3½ og 4
3 ½ og 4
Bumbo Soft Merino. 100 % Ren Ny Uld, 120 m pr. 50 gram.

(XXXL)
(120)
(70)
(5)
(6)
(4)
(3)

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det professionelle
arbejdsredskab til strikning og hækling.
Rib: Skiftevis 1 ret og 1 vrang.
Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden
Striber:
14 p rib med hvid
26 p glat med lysegrå
8 p glat med hvid
8 p glat med lysegrå
26 p glat med koksgrå
12 p glat med bordeaux
12 m glat med lysegrå
8 p glat med hvid
8 p glat med koksgrå
26 p glat med lysegrå
8 p glat med bordeaux
8 p glat med hvid
Resten strikkes i glat med koksgrå

Ryg og forstykker.
Slå 221(229)237(245)253(263) m op med hvidt på
rundpind nr. 3½ og strik frem og tilbage i striber,
idet der begyndes med 14 p i rib som angivet
ovenfor. Fortsæt derefter på rundpind nr. 4 i glat
og striber. Når arb måler 40(41)42(43)44(45) cm,
deles det i forstykker og ryg: 55(57)59(61)63(65) m
til hvert forstykke og de midterste 111(115)119
(123)127(131) m er ryggen. Højre forstykke
(55(57)59(61)63(65) m i starten af rundpinden):
Fortsæt lige op i striber, til ærmegabet måler
15(16)17(18)19(20) cm. Luk nu til halsudskæring i
højre side på hver 2. p for 1x8(9)10(11)12(13)14)
m, 1x4 m, 1x3 m, 1x2 m og 1x1 m = 37(38)39(40)
41 (42) m. Når ærmegabet måler 20(21)22(23)24
(25) cm, sættes de resterende 37(38)39(40)41(42)
m på en maskeholder til skulder. Ryg: Strik lige op
over de 111(115)119(123)127(131) m i midten af
arb, til ærmegabet måler 18(19)20(21)22(23) cm.
Sæt de midterste 31(33)35(37)39(41) m på en
maskeholder til halsudskæring 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, sættes de resterende 37(38)39(40)41(42) m på en maskeholder til
skulder. Strik den anden side modsat. Venstre
forstykke: (de resterende 55(57)59(61)63(65) m i
slutningen af rundpinden): Strikkes mage til det
højre, blot spejlvendt.
Læg pindene med skuldermaskerne sammen ret
mod ret med den modsvarende skulder og strik
maskerne sammen i ret med 1 m fra hver pind.
Luk samtidig maskerne af.
Ærmer: Slå 55(57)59(61)63(65) m op med hvidt
på p nr. 3½ og strik striber, idet der begyndes med
14 p i rib som angivet ovenfor. Fortsæt derefter på
p nr. 4 i glat og striber. Tag 1 m ud i begge sider
på hver 6. p 9 gange og på hver 4. p 12 gange =
97(99)101(103)105(107) m. Når ærmet måler
44(44)45(45)46(46) cm, lukkes alle m af. Strik det
andet ærme mage til.

Forkanter: Med hvidt og p nr. 3½ strikkes i alt
125(129)133(137)141(145) m op langs hver
forkant. Strik frem og tilbage i rib. Når der er
strikket 11 p, lukkes m af i rib på den 12. p
(vrangsidepind).
Krave: Med hvidt og p nr. 3½ strikkes i alt
113(117)121(125)129(133) m op langs halsudskæringen og toppen af forkanterne. Strik 24 p
rib og luk derefter m løst af i rib på den næste p.
Fold kraven halvt om til vrangen og sy den fast
langs indersiden af halsudskæringen med
elastiske sting.
Sy ærmesømmene og sy ærmerne i.
LH

