


B2019 – 22 Damecardigan i Bumbo by Mayflower Acryl Print. 
Str.: S (M) L (XL) XXL 

Brystvidde cm: 88 (98) 106 (116) 126 

Længde cm: 61 (61) 61 (61) 61 

Forbrug i ngl.: 3 (3) 4 (4) 5 

Pind: 3½ - 4 

Rundpind (100 cm): 3½  

Tilbehør, knapper stk.: 6 (6) 6 (6) 6 

Kvalitet: Bumbo Akryl Print. 100 % Acryl, 525 m pr. 150 gram. 

Strikkefasthed: Vandret: 22 masker x 30 pinde = 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. 
 
Det er en god ide at læse hele opskriften igennem inden strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god 
ide at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon. 
Der kan med fordel strikkes frem og tilbage på rundpinde, dette letter arbejdet. 
 
Fremgangsmåde: 
Ryg. 
1: Slå 96(108)120(132)144 masker op på pind nr. 
3½, strik 3 cm rib. (1 ret, 1 vrang) 
Gælder alle størrelser. 
2: Strik herefter glatstrik på pind 4 til arbejdet 
måler 61 cm. Luk til hals for de midterste 30(32)36 
(38)40 masker og strik hver side færdig for sig. 
Luk i halssiden for yderligere 2 m og herefter 1 m. 
Samtidig lukkes til skulder for 10, 10, 10 (11, 12, 
12)  
13, 13, 13 (14, 15, 15) 16, 16, 17 m. 
 
Venstre Forstykke. 
1: Slå 48(54)60(66)72 masker op på pind nr. 3½, 
strik rib 3 cm. som på ryggen. 
2: Strik til glatstrik på pind 4 til arbejdet måler 36 
(35)34(33)32 cm.  
3: Begynd indtagning i halssiden således: Strik ret 
til de sidste 3 m – strik 2 r sm, 1 ret. Gentag 
denne indtagning på hver 4. pind til der er 30(32) 
36(38)40 m. Når arbejdet har samme højde som 
ryggen, Lukkes til skulder som på ryggen. 
 
Højre Forstykke.  
1: Strik et forstykke mere, men spejlvendt. 
Bemærk, at indtagning i halssiden strikkes på 
denne måde: 1 r, 1 r løs af, 1 r, træk den løse 
maske over. 
 
Ærmer. 
1: Slå 44(48)52(56)60 masker op på pind 3½ og 
strik 12 cm rib. (1 ret, 1 vrang). På sidste ribpind 
tages jævnt ud til 66(72)78(84)88 m. 
 

 
 
 
2: Skift til p 4 og glatstrik. Tag 1 m ud i hver side 
på hver 10. pind til der er 88(94)100(106)112 m. 
Når arb. måler 50 cm. lukkes alle m løst af. 
3: Strik et ærme magen til. 
 
Montering. 
1: Sy skuldersømmene og strik på rundpind str. 
3½ masker op langs den ene forkant, rundt i 
nakken og ned langs den anden forkant. Dette 
gøres sådan her: Der tages en maske op for hver 
strikket pind, men spring hver fjerde pind over - 
altså tages der tre masker op over fire pinde. Du 
kan evt. vælge, at strikke forkanten af 2 om-
gange ved at sy den sammen midt bag (i 
nakken). 
2: Strik 3 pinde ret. 
3: Marker med en tråd eller nåle på højre 
forstykke 6 knaphuller således: Det øverste 
knaphul udfor den først indtagning til 
halsudskæring – det nederste midt for retkanten – 
de øvrige placeres med jævne mellemrum. Nu 
strikkes den 4. pind ret, men ved knaphuls-
markeringerne lukkes 2 masker af, strik pinden 
færdig. 
4: Strik 5. retpind, men nu slås 2 nye masker op 
over de aflukkede masker. 
5: Strik yderligere 5 pinde ret og luk af. 
6: Sy ærmerne i. 
7: Sy ærme- og sidesømme. 
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