


B2019 - 26 Poncho/sjal I Bumbo by Mayflower Golden. 
  

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

Brystvidde cm: 92 (102) 112 

Længde cm: 165 (170) 178 

Fv. 1, Grøn, ngl.: 14 (16) 18 

Pind: 6   

Rundpind: -   

Hæklenål: 5   

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

Strikkefasthed: Vandret: 16 masker = 10 cm. Lodret: 24 rækker = 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 arbejdet påbegyndes, ligesom det er en god ide at 
lave en strikkeprøve som gøres fugtig, trækkes i facon og strikkefastheden kontrolleres. 
 
Poncho/sjalet er strikket i dobbelt perlestrik med ribkanter i hver side strikket over 8 masker (1 ret,1 vrang). 
 
Dobbelt perlestrik: 
Retside: 1 ret, 1 vrang. 
Vrangside: som m viser. 
Disse 2 p gentages. 
 
Fremgangsmåde. 
1: Slå 142(160)178 masker op på pind nr. 6 og 
strik 8 pinde rib (1 ret, 1 vrang). 
2: Strik 16(17)18 cm glatstrikning, hvorefter der 
laves åbning til hånden. 
3: Luk de midterste 32 masker af (gælder alle 
størrelser) og slå på næste pind 32 nye masker 
op over de aflukkede masker. 
4: Strik 48(50)52 cm fra åbningen og del arbejdet i 
2 dele til halsåbning. Strik hver side for sig. 
5: Slå 4 nye masker op i kanten mod halssiden. 
Disse masker strikkes i rib. 
 
 
 
 
 

 
6: Strik 30(31)32 cm. Luk de 4 masker af mod 
halssiden. Lad denne side hvile og strik den 
anden side magen til. 
7: Strik videre med alle masker til der er strikket 
48(50)52 cm fra halsåbningen og lav åbning til 
hånden. (se ovenfor) 
8: Strik 16(17)18 cm fra åbningen, herefter 8 
pinde rib og luk af i rib. 
9: Hækl stangmasker omkring åbningerne til 
hænderne. 
10: Hæft ender, gør arbejdet fugtigt og træk 
poncho/sjalet i facon. 
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