


B2019 – 27 Dameanorak med hætte i Bumbo by Mayflower Golden. 
Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Overvidde cm: 100 (104) 108 (112) 116 (120) 

Længde ca. cm: 64 (66) 68 (70) 72 (74) 

Fv. 3, Sølvbrun, ngl.: 11 (11) 12 (12) 13 (14) 

Rundpind (80 cm): 

Rundpind (60 cm, til krave): 

5½ og 6 

6 

Strømpepinde, 2 stk.: 5 

Kvalitet: Bumbo Golden. 70 % Polyamid, 21 % Acryl, 9 % Uld, 115 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: 16 m x 22 p i glat på p nr. 6 = 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. 
 

Bul. 

Strikkes på rundpind op til ærmegabene: Slå 

160(168)172(180)188(192) m op på rundpind nr. 

5½ strik 12 omg i glat. Strik på den 13. omg to 

snørehuller foran således: Fra omgangens 

begyndelse strikkes 36(38)39(41)43(44) m, 1 

omslag, 2 ret overtrukket sammen (= tag 1 m ret 

løs af, strik næste m ret og træk den løst aftagne 

m over), strik 4 ret, 2 ret sammen, 1 omslag og 

strik de resterende m på omgangen. Når der er 

strikket i alt 16 omg, lægges anorakken op 

forneden: Skyd en tyndere pind (f.eks. nr. 4) ind i 

maskerne på opslagningspinden. Fold kanten op 

på indersiden, så pinden med opsamlings-

maskerne ligger parallelt med og bagved 

arbejdspinden. Strik nu maskerne sammen i ret 

med 1 m fra hver pind. Skift derefter til rundpind nr. 

6 og fortsæt i glat. Når arb måler 42(43)44(45)46 

(47) cm, deles det til ærmegab ved omgangens 

begyndelse og efter 80(84)86(90)94(96) m. 

 

Ryg. 

Strik lige op i glat, til ærmegabet måler 22(23)24 

(25)26(27) cm. Sæt de midterste 22(24)24(26) 

28(28) m på en maskeholder til halsudskæring og 

strik hver side færdig for sig. Luk i halssiden på 

hver 2. p for yderligere 1 x 2 m og 1 x 1 m. Når 

ærmegabet måler 24(25)26(27)28(29) cm, sættes 

de resterende 26(27)28(29)30(31) m på en maske-

holder til skulder. Strik den anden side modsat. 

 

Forstykke. 

Strikkes mage til ryggen, blot med dybere 

halsudskæring: Når ærmegabet måler 18(19)20 

(21)22(23) cm, sættes de midterste 8(10)10(12) 

14(14) m på en maskeholder til halsudskæring og 

hver side strikkes færdig for sig. Luk i halssiden på  

 

 

hver 2. p for yderligere 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m 

og 1 x 1 m. Når ærmegabet har samme højde som  

på ryggen, strikkes de resterende 26(27)28(29) 

30(31) skuldermasker sammen med den mod-

svarende skulder på ryggen: Læg pindene med 

maskerne sammen ret mod ret og strik maskerne 

sammen i ret med 1 m fra hver pind. Luk dem 

samtidig af. Strik den anden side modsat. 

 

Hætte. 

Med den korte rundpind nr. 6 strikkes op langs 

halsen således: Der begyndes midt foran. Strik fra 

midten af forstykket de sidste 4(5)5(6)7(7) m på 

maskeholderen + 16 m op langs siden af hals-

udskæringen til skuldersømmen, strik 7 m + 

22(24)24(26)28(28) + 7 m op langs ryggens 

halsudskæring, langs den anden side af for-

stykkets halsudskæring strikkes 16 m op + de 

resterende 4(5)5(6)7(7) på maskeholderen = 76 

(80)80(84)88(88) m. Strik vrang tilbage, idet der i 

slutningen af pinden slås 6 m op til løbegang. På 

den følgende retsidepind strikkes de nye 6 m og 

de følgende 76(80)80(84)88(88) m i ret. Slut pind-

en med at slå 6 m op til løbegang i den modsatte 

forkant på hætten. Der er nu i alt 88(92)92(96) 

100(100) m. Strik 1 p vrang tilbage. På den følg-

ende retsidepind tages 10 m jævnt ud over mask-

erne inden for løbegangene = 98(102)102(106) 

110(110) m. Strik nu videre lige op i glat. Når 

hætten måler 30 cm strikkes på den følgende 

retsidepind frem til midten af arb = 49(51)51(53) 

55(55) m. Læg hætten sammen ret mod ret og 

strik maskerne i toppen ret sammen med 1 m fra 

hver pind. Luk samtidig maskerne af. Fold hættens 

forkanter om mod vrangsiden mellem den 3. og 4. 

m, så der dannes en løbegang.  



Sy kanten fast med elastiske sting, idet bunden af 

løbegangen (= opslagningskanten til de 6 m) lades 

åben.  

 

Ærmer. 

Slå 38(40)42(44)46(48) m op på pind nr. 5½ og 

strik dobbelt rib: 1 km, 1 vrang, * 2 ret, 2 vrang, 

gentag fra * og slut med 2 ret, 1 vrang og 1 km. 

Strik 13 p. Skift derefter til p nr. 6 og fortsæt i glat, 

idet der tages 1 m ud i begge sider på hver 6. p 14 

gange og på hver 4. p 3 gange = 

72(74)76(78)80(82) m. Når ærmet måler 47(47) 

48(48)49(49) cm, lukkes alle m løst af. Strik det 

andet ærme mage til. 

 

 

 

Snore. 

Slå 3 m op på strømpepind nr. 5, strik 3 ret. * Vend 

ikke arb, men skub maskerne tilbage til starten af  

 

pinden, før garnet bagom og strik 3 ret. Gentag fra 

*, idet der undervejs trækkes kraftigt i snoren, så 

den bliver pænt rund. Strik en snor på ca. 140-160 

cm til løbegangen forneden og en snor på ca. 100-

120 cm til løbegangen i hætten. Slut med at strikke 

de 3 m ret sammen, bryd garnet og træk det 

gennem den resterende m. Hæft enderne så 

usynligt som muligt. Træk snorene gennem 

løbegangene og bind evt. en knude for enderne. 

 

Sy ærmesømmene og sy ærmerne i. 

 

DN 

 




