


B2021-5 - Opskrift på nem cardigan i Bumbo Puffy str. One-size. 

Blusen strikkes frem og tilbage på pind/rundpind 10. 

Rib strikkes på pind 8. 

Hel længde: 70 cm 

Overvidde: ca. 2 x 67 cm 

Ærmelængde: ca. 47 cm 

Garnforbrug:   4 nøgler af bundfarve. 

 1 nøgle stribe 1 

 1 nøgle af stribe 2 

Pinde: 8 og 10  

Strikkefasthed: 9 m på pind nr. 10 i glat = 10 cm i bredden. 

 

Mønster: Ca. 15 cm i bundfarve, dernæst 2 pinde i stribe 1, 2 pinde i bundfarve, 2 pinde i stribe 2, ca. 15 cm 

bundfarve, dernæst 4 pinde i stribe 1, 2 pinde i stribe 2, 15 cm i bundfarve, 4 pinde i stribe 1, 2 pinde i stribe 

2, 10 cm i bundfarve. 

 

Forstykker og rygstykke. 

Slå 120 masker op på pind 10 og strik striber som beskrevet i mønster. Når arbejdet måler 70 cm (eller den 

ønskede længde) lukkes der løst af, så det ikke strammer eller flaner. Ønsker man trøjen længere skal man 

naturligvis øge antallet af nøgler i bundfarven, striberne burde passe med et ngl. af hver. 

 

Når stykket måler 50 cm, deles der til forstykker og rygstykke og hvert stykke strikkes færdig for sig. Fordel 

således med 30 m til forstykke, 60 m til rygstykke, 30 m til forstykke. Strik lige op, 5 cm bundfarve, 4 p i stribe 

1, 2 pinde i stribe 2, ca. 10 cm bundfarve. Luk løst af. Strik det andet forstykke magen til, strik rygstykket 

magen til. 

 

Ærmer. 

Slå 22 m op på pind 8, strik 10 p rib, 1 ret, 1 vrang. 

Nu tages der 20 masker ud. Løft første maske løs af og tag nu ud i hver maske, sidste maske strikkes ret. 

Skift til pind 10 og strik lige op ca. 47 cm efter stribemønster. Luk løst af. 

 

For og bagstykke syes sammen på skulderen, ca. 15 cm, lad ca. 37 cm stå åben til halshul. Vend arbejdet 

på vrangen, og sy siderne sammen, sy ærmerne i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


