


B2019 – 15 Lang cardigan I Bumbo by Mayflower Daylight. 
  

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

Brystvidde cm: 95 (105) 115 (125) 135 (145) 

Længde cm: 78 (82) 82 (85) 85 (87) 

Forbrug i ngl.: 6 (6) 7 (8) 9 (10) 

Pind: 4      

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

Strikkefasthed: Vandret: 22 masker = 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. 
 
 
Fremgangsmåde. 
Ryg. 
1: Slå 100(110)120(130)140(150) masker op på 
pind nr. 4, strik 3½ cm rib. (1 ret, 1 vrang). 
Gælder alle størrelser. 
2: Strik herefter glatstrik til arbejdet måler 80 cm. 
Luk alle masker løst af – gælder alle størrelser. 
 
Forstykke. 
1: Slå 55(61)67(73)79 (86) masker op på pind nr. 
4  
2: Strik rib 3½ cm. og der strikkes 1 kantmaske i 
ene side og i den anden side strikkes 7 masker 
rib.  
3: Når forstykket måler 40 cm (gælder alle 
størrelser) strikkes på hver 6. pind (retsiden) 2 
masker sammen inden for ribkanten. Fortsæt 
indtagningerne til der er 33(35)37(39)41(43) 
masker +7 masker ribkant.  
Strik lige op til forstykket og ryggen har samme 
længde. Luk løst af, dog ikke ribkanten. Kanten  
 
 
 
 
 

 
strikkes til den kan nå til halvdelen af ryggen. Luk 
af. 
4: Strik et forstykke mere, men spejlvendt. 
 
Ærme. 
1: Slå 44(48)48(52)52(56) masker op på pind 3 og 
strik rib som på ryggen. (Gælder alle størrelser). 
2: Strik herefter glatstrik med 1 ret strikket kant-
maske i hver side. Der tages 1 maske ud i begge 
sider (inden for kantmasken) på hver 6. pind til 
80(84)84(88)88(92) masker. 
Luk Løst af. 
3: Strik et ærme magen til. 
 
Montering. 
1: Sy skuldersømmene, sy halskanten til og sy 
den sammen midt bag. 
2: Sy ærmerne i. 
3: Sy ærme- og sidesømme. 
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