


B2019 - 32 Sweater I Bumbo by Mayflower Daylight. 
Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Overvidde cm: 96 (100) 104 (108) 112 (116) 

Længde cm ca.: 57 (59) 61 (63) 65 (67) 

Fv. 83, Nude, ngl.: 14 (14) 16 (16) 18 (18) 

Pinde: 4 og 4½ 

Rundpind (40 cm): 4 halskant 

Kvalitet: Bumbo Daylight. 100 % Acryl, 240 m pr. 100 gram. 

Strikkefasthed: 22 m vandret = 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. 

Bemærk: Der strikkes med dobbelt garn. 

Mønster: Rts: Ret. Vrs: Skiftevis 1 ret og 1 vrang. 

Midterstykke, ryg. 
Slå 68(72)76(80)84(88) m op på p nr. 4½ og strik 

mønster. Når der er strikket 55(57)59(61)63(65) cm, 

lukkes de midterste 26(28)30(32)34(36) m til 

halsudskæring og hver side strikkes færdig for sig. 

Luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 1x2 m og 

2x1 m. Samtidig med den 1. aflukning i halsen, 

lukkes skuldrene fra siderne på hver 2. p med 1x5 m 

og 2x6 m (3x6 m) 2x6 m og 1x7 m (1x6 m og 2x7 m) 

3x7 m (2x7 m og 1x8 m). 

Midterstykke, for. 
Strikkes magen til ryggens midterstykke, dog med 

dybere halsudskæring: Når arb måler 50(52)54 

(56)58(60) cm, lukkes de midterste 14(16)18

(20)22(24) m til halsudskæring og hver side strikkes

færdig for sig. Luk i halssiden på hver

2. p for yderligere 1x4 m, 1x3 m, 1x2 m og 1x1 m.

Luk skuldrene fra siderne i samme højde og på

samme måde som på ryggen.

Sidestykke, højre side af ryggen. 
Sæt et mærke til ærmegab 19(20)21(22)23(24) cm 

fra skulderkanten. Strik ca. 79(81)83(85) 87(89) m 

op fra kanten forneden og op til ærmegabsmærket – 

dvs. 3 m pr. 4 pinde. 

Strik lige op i mønster, til stykket måler 7 cm og sæt 

m på en maskeholder. Strik højre sidestykke til 

forstykket magen til. 

Sidestykke, venstre side af ryggen. 
Sæt et mærke til ærmegab 19(20)21(22)23(24) cm 

fra skulderkanten. Strik et sidestykke mage til den 

anden side af ryggen. I stedet for at sætte maskerne 

på en maskeholder, lægges pinden ret mod ret med 

det modsvarende stykke på forstykket. Strik 

stykkerne sammen i ret med 1 m fra hver pind, idet 

de samtidig lukkes af. Strik venstre sidestykke til 

forstykket på samme måde. 

Ærmer. 
Slå 48(50)52(54)56(58) m op på p nr. 4 og strik 5 cm 

rib (1 r, 1 vr). Skift til p nr. 4½ og fortsæt i mønster. 

Strik 8 p lige op og tag derefter 1 m ud i begge sider 

på hver 8. p 15 gange = 78(80)82 (84)86(88) m. Når 

ærmet måler 54(54)55(55)56 

(56) cm, lukkes alle m løst af. Sy skuldersømmene.

Halskant. 
Med rundpind nr. 4 strikkes 44(46)48(50)52(54) m op 

langs forstykkets halsudskæring og 36(38)40 

(42)44(46) m op langs ryggens halsudskæring =

80(84)88(92)96(100) m.

Strik 8 cm rib (1 r, 1 vr) og luk m løst af som de viser.

Fold halskanten halvt om til vrangen og sy den fast

langs indersiden med elastiske sting. Sy ærmerne i

os sy side- og ærmesømmene.
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