2018 – 44 Damejakke med striber i Bumbo by Mayflower Baby Uld.
Str.:
Overvidde cm:
Længde ca. cm:
Fv. 42, Hvid, ngl.:
Fv. 48, Lyseblå, ngl.:
Fv. 46, Sort, ngl.:
Pinde:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Bumbo Baby Uld. 100 % Uld Superwash, 165 m pr. 50 gram.
15 m og 18 p i glat med dobbelt garn på p nr. 7 = 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.
Striber: Der strikkes med dobbelt garn – 2 tråde af samme farve
* 6 p retstrik med sort,
4 p glat med lyseblå,
12 p glat med hvid,
4 p retstrik med sort,
6 p glat med lyseblå,
24 p i glat med hvid,
2 p retstrik med sort,
4 p i glat med lyseblå,
4 p glat med hvid,
4 p retstrik med sort,
2 p glat med lyseblå,
18 p glat med hvid.
Gentag fra *
Retstrik: Ret på alle pinde
Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden
Kædemaske (km) ved forkanterne: I slutningen af pinden strikkes masken ret og i begyndelsen af pinden
tages masken vrang løs af med garnet foran arb = 1 kædemaske.
Ryg.
Slå 79(82)85(88)91(94) m op med dobbelt sort på
p nr. 7 og strik striber som ovenfor beskrevet.
Strik lige op, til arb måler 55(56)57(58)59(60) cm
og sæt et mærke i begge sider til ærmegab.
Fortsæt lige op, til ærmegabet måler 20(21)22(23)
24(25) cm og luk de midterste 17(18)19(20)21(22)
m til halsudskæring. Strik hver side færdig for sig
og luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 1 x 2
m og 1 x 1 m. Sæt de resterende 28(29)30(31)
32(33) m på en maskeholder til skulder. Strik den
anden side modsat.
Venstre forstykke.
Slå 46(48)50(52)54(56) m op med dobbelt sort på
p nr. 7 og strik således: Strik de første 40(42)44
(46)48(50) m i striber som på ryggen og de sidste
6 m på pinden strikkes i rib (1 ret, 1 vrang), idet
der begyndes med 1 vrang. Slut med 1 km. Se
ovenfor. Ribkanten strikkes også med i striberne,
blot i rib. Samtidig med markeringen til ærmegab i

højre side, begynder indtagningerne til V-hals i
venstre side: Strik frem til de sidste 8 m, strik 2 ret
sammen og strik derefter ribkanten som før.
Gentag denne indtagning på skiftevis hver 2. og 4.
p i alt 12(13)14(15)16(17) gange. Når ærmegabet
har samme højde som på ryggen, strikkes skulderen sammen: Læg arbejdspinden ret mod ret sammen med den modsvarende skulder på ryggen og
strik de 28(29)30(31)32(33) m ret sammen med 1
m fra hver pind. Luk samtidig maskerne af. Der er
nu 6 m tilbage i forkanten. Slå 1 ny kantmaske op
mod skuldersiden og strik ca. 10-12 cm lige op i rib
og luk maskerne af.
Højre forstykke.
Strikkes mage til det venstre, blot spejlvendt. Ved
indtagningerne i V-halsen strikkes således: Strik
de første 6 m i rib, 2 ret overtrukket sammen (= tag
1 m ret løs af, strik næste m ret og træk den løst
aftagne m over) og strik resten af pinden.

Ærme.
Slå 38(38)41(41)44(44) m op med dobbelt sort på
p nr. 7 og strik striber som ovenfor beskrevet. Tag
1 m ud i begge sider på hver 10. p 8 gange = 54
(54)57(57)60(60) m. Når ærmet måler 48(48)49
(49)50(50) cm, lukkes alle m løst af. Strik det
andet ærme mage til.
Sy halskanten sammen midt bag og sy den fast
langs ryggens halsudskæring. Sy ærmerne i. Sy
ærme- og sidesømmene.
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