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Side 2

Str. 0-3 (3-6) 6-12 (12-18)

Arbejdets overvidde, cm: 47 52 56 60

Hel længde cm: 48 58 69 73

Længde fra hals til skridt, cm: 36 40 46 49

Forbrug, ngl.:  3 4 4 5

Pinde: Rundpinde 3½ og 4 mm, strømpepinde 3½ og 4 mm

Tilbehør: 4 – 5 – 5 – 6 knapper

Kvalitet: BUMBO Soft Merino

Strikkefasthed: 22 m i glat på p 4 mm = 10 cm

OM DETTE DESIGN
Heldragten strikkes oppefra og ned.

Strikkefastheden og målene i opskriften er oplyst ud fra 
strik, som er vasket og tørt. Derfor er det vigtigt, at du laver 
en strikkeprøve i garnet, inden du går i gang. Vask prøven 
efter anvisningen og lad den tørre, inden du tæller dit 
maskeantal indenfor 10x10 cm. Måske skal du justere pind 
op eller ned i str. for at ramme den angivne strikkefasthed. 

FORKORTELSER
m: maske
r: ret
vr: vrang
sm: sammen
mm: maskemarkør
km: kantmaske
arb: arbejdet
p: pind
vrs: vrangsiden
rts: retsiden
omg: omgang
fv: farve

BESKRIVELSER
Udt h: Stik venstre p ind under lænken mellem to m bagfra 
og strik lænken r.

Udt v: Stik venstre p ind under lænken mellem to m forfra 
og strik lænken dr r.

Knaphuller: 1. knaphul strikkes på 6. p: 2 r, slå om, 2 r sm. 
Gentag på efterfølgende 20. (20.) 22. (22.) p.

OPSKRIFT
Slå på rundp 3½ mm i alt 91 (99) 105 (111) m og strik 1 p r, 
hvor der inddeles således:

16 (17) 18 (19) r, sæt en mm, 18 (20) 21 (22) r, sæt en mm, 23 
(25) 27 (29) r, sæt mm, 18 (20) 21 (22) r, sæt mm, 16 (17) 18 
(19) r. 

Næste p = rts: *Strik r indtil 1 m før mm, 1 udt h, 2 r, udt v*, 
gentag fra * til * yderligere 3 gange = 8 udt. 

Fortsæt med disse udt på hver 2. p i alt 9 (9) 10 (10) gange 
= 163 (171) 185 (191) m.

Aflukning til ærmer
Næste p fra rts: 25 (26) 28 (29) r, luk 36 (38) 41 (42) m af, 
41 (43) 47 (49) r, luk 36 (38) 41 (42) m af, 25 (26) 28 (29) r. 
På næste p slås 10 (12) 12 (14) m op ved de aflukkede m = 
111 (119) 127 (136) m.

Strik 5 cm retstrik. 

Fortsæt i mønster efter diagram, tæl ud fra midten med 5 
m retstrik i begge sider.

Når arb fra skulderen og ned måler 25 (28) 31 (35) cm, 
samles arb ved, at de 2 x 5 m retstrik m ligges ovenpå 
hinanden og strikkes sm 2 og 2 med knaphulskanten 
øverst. 

Fortsæt rundt på rundp i mønster efter diagram, men de 5 
m midt for i rillestrik som før. Strik, indtil arb fra skulderen 
og ned måler 34 (38) 44 (47) cm. 

HELDRAGT TIL BABY NO BB2022-3
VERSION 1.0

I nogle tilfælde kan der komme ændringer eller tilføjelser i en allerede udgivet opskrift. Er du i tvivl om noget i denne opskrift, anbefaler vi, at du 
downloader den påny, da der kan være udgivet en opdateret version. Du kan altid finde nyeste version på www.bumbo.dk. 



Side 3

Nu strikkes udtagninger på hver side af de midterste 5 m 
midt for og midt bag således: *Strik hen indtil de midterste 
5 m, udt r til højre, 5 r, udt r til venstre*, gentag fra * til * én 
gang til. Gentag disse udt på hver 2. omg i alt 3 gange.

Nu deles arb ved at lukke de midterste 5 m midt for og 
midt bag. Hver ben strikkes færdig hver for sig. 

Strik rundt i glatstrik med mønsterstriber som før på 
strømpep 4 mm og markér omgs start. 

Tag 1 m ind på hver side af mm på hver 8. omg, indtil 
benet måler 11 (18) 21 (23) cm. Tag på sidste omg ind jævnt 
fordelt til 38 (40) 44 (48) m. 

Skift til strømpep 3½ mm og strik 10 omg rib (1 r, 1 vr). Luk 
af. 

Strik det andet ben på samme måde.

Montering: Hæft ender og sy knapper i.

DIAGRAM

BUMBO SOFT MERINO FV 130 


