


BB2021-6 Vest med strukturmønster 
 

Str. 3/6 – 6/9 – 12/18 mdr – 2 år 
Brystvidde: 48 – 54 – 60 – 63 cm 
Hel længde: 27 – 30 – 33 – 37 cm 
Ærmelængde: 15 – 17 – 19 – 22 cm 

Garnforbrug: 2 – 2 – 2 – 3 ngl Bumbo Sensi 
Pinde: Jumperpinde nr. 2½ og 3 mm 
Tilbehør: 2 stk knapper 

Strikkefasthed: 27 m i glatstrikning på p 3 = 10 cm 

Ryggen: Slå på p 2½, 65 (73) 81 (85) m op og strik 9 p ret. SkiT Ul p 3 og fortsæt med mønster eTer diagram, tæl ud fra 
midten. Når arb måler 15 (17) 21 (22) cm lukkes Ul ærmegab i begge sider for 3,2,2,1,1 m = 47 (55) 63 (67) m. Strik Ul 
ærmegabet måler 11 (12) 13 (14) cm. Nu lukkes de midterste 21 (23) 25 (27) m af Ul halsudskæring og hver side 
strikkes færdig hver for sig. Luk yderligere Ul halsen for 1 x 2 m. Når arb måler 27 (30) 33 (37) cm lukkes de resterende 
11 (14) 17 (18) m af. Strik den anden side på samme måde.  

Forstykke: Slå op og strik som Ul ryggen Ul arb måler 15 (17) 21 (22) cm.  

Venstre forstykke: Del arb og strik over de første 36 (40) 44 (46) m. Luk i siden Ul ærmegab som på ryggen, strik 
mønster som før Ul der mangler 7 m, disse strikkes i retstrik. På 15.p strikkes 1 knaphul i forkanten således: strik hen Ul 
de 7 m retstrik, 3 m ret, slå om, 2 r sm, 2 m ret. 
Når ærmegabet måler 8 (9) 10 (11) cm, hviler de yderste 9 (10) 11 (12) m mod forkanten. Luk yderligere ved halssiden 
for 3,2,1,1 m. Luk af Ul skulder i samme højde som på ryggen.  

Højre forstykke: Start med at strikke 7 m op bagved forkantens m på venstre forstykke. Strik som på venstre forstykke, 
blot modsat og uden knaphul. 

Montering: Sy skuldersømmene sammen.  

Halskant: Strik med p 2½, ca. 73 (87) 91 (95) m op langs halsudskæringen (incl de hvilende m). Strik 7 p ret, idet der på 
4. p strikkes et knaphul over det andet. Luk af.  
 
Ærmekanter: Strik med p 2½, ca. 77 (81) 85 (89) m op langs ærmegabet. Strik 7 p ret. Luk af. 
Strik den anden ærmekant på samme måde. 
 
Sy sidesømmene sammen og sy knapper i. 



 


