


BB2021-1 - Chunky oversize sweater 7l babyer. 

Sweateren er bred og lidt kort.  
Bredden går fra midt på den ene overarm 7l midt på den anden overarm. 
Så derfor er der opgivet en halv brystvidde nedenfor. 

Str. 3/6 – 6/9 – 9/12 – 12/18 mdr 
Bredden: 27 – 30 – 33 – 36 cm 
Hel længde: 25 - 27 – 29 – 31 cm 

Garnforbrug Bumbo Sensi: 4 – 4 – 6 – 6 ngl Bumbo Sensi 
Pinde: Jumperpinde nr. 4 og 4½ mm 
Tilbehør: 1 knap 

Strikkefasthed: 20 m og 28 p i mønster på p 4½ = 10 x 10 cm cm 

OBS: Hele arb strikkes i dobbeltgarn. 

Ryggen: Slå på p 4, 54 (60) 66 (72) m op og strik 7 (7) 9 (9) p rib * 1 r - 1 vr * og slut med 1 r. SkiU Vl p 4½ og mønster 
eUer diagram, tæl ud fra midten. 
Strik lige op Vl hele arb måler 13 (14) 15 (16) cm. Sæt et mærke i begge sider Vl markering af ærmegabets begyndelse.  
Fortsæt lige op Vl hele arb måler 23 (25) 27 (29) cm. Nu lukkes de midterste 18 (20) 22 (24) m og hver side strikkes 
færdig hver for sig. Luk yderligere ved halssiden for 1 x 1 m. Når arb måler 25 (27) 29 (31) cm lukkes de 17 (19) 21 (23) 
resterende m af. Strik den anden side på samme måde, blot modsat. 

Forstykket: Slå op og strik som Vl ryggen Vl hele arb måler 19 (21) 22 (24) cm. Nu lukkes de midterste 8 (10) 12 (14) m 
af Vl halsudskæring og hver side strikkes færdig hver for sig. Luk yderligere ved halssiden 2 – 2 – 1 – 1 m (gælder alle 
str.). Når arb måler 25 (27) 29 (31) cm lukkes de 17 (19) 21 (23) resterende m af. Strik den anden side på samme måde, 
blot modsat. 

Ærmer: Slå på p 4, 30 (32) 34 (36) m op og strik 7 (7) 9 (9) p rib 1 r – 1 vr, men tag på sidste p ud jævnt fordelt Vl 36 
(38) 40 (42) m. SkiU Vl p 4½ og strik mønster eUer diagram, tæl ud fra midten. På 6. p tages 1 m ud i begge sider 
indenfor kantm. Gentag disse udtagninger på hver skiUevis 8. og 6. p Vl der er 44 (48) 52 (56) m. Når ærmet måler 16 
(18) 20 (23) cm lukkes alle m af. Strik det andet ærme magen Vl. 

Montering: Sy den en skulder sammen.  

Halskant: Strik med p 4, ca. 66 (70) 74 (78) m op langs halsudskæring. Strik rib 1 r – 1 vr. EUer 7 p lukkes af. 

Montering: Sy den anden skulder, lad ribkanten stå åben og sy en trense på forstykket og sy 1 knap i på bagstykket.  Sy 
ærme- og sidesømme sammen og sy ærmerne i ærmegabene. 




