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OM DETTE DESIGN
Vesten strikkes oppefra og ned. Først strikkes rygstykkets 
ærmegab, og derefter strikkes masker op på henholdsvis 
venstre og højre skulder, som til sidst samles, når 
halsudskæringen er færdig. 

Strikkefastheden og målene i opskriften er oplyst ud fra 
strik eller hækling, 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 10 x 10 cm. Måske 
skal du justere pind/nål 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

OPSKRIFT
Ryggen - strik frem og tilbage
Slå på rundp 4 mm i alt 77 (83) 91 (97) 101 (107) m op og 
strik 1 p vr.

Fortsæt i glatstrikning med mønster efter diagram over de 
midterste 57 m (gentag mønsteret 3 gange).

Når arb måler 16 (16½) 17 (17½) 18 (18½) cm, tages der ud 
til ærmegab således:

1.p (vrs): 1 km, 2 vr, slå om, strik vr indtil der mangler 3 m, 
slå om, 2 vr, 1 km.

2.p: (rts): 1 km, 2 r, strik omslag dr r forfra, strik r til næste 
omslag, strik omslaget dr r bagfra, 2 r, 1 km.

Gentag disse 2 p i alt 5 (5) 5 (5) 6 (7) gange.

Derefter slås 1 x 2 m og 1 x 3 m op i begge sider = 97 (103) 
111 (117) 123 (131) m. Lad arb hvile.

Sæt en mm 23 (25) 27 (29) 31 (33) m inde i begge sider til 
markering af skuldermaskerne.
 
Højre hals på forstykke - strik frem og tilbage
Strik med rundp 4 mm de 23 (25) 27 (29) 31 (33) markerede 
m op, og strik glatstrikning, hvor 1. p er en vr-p. Strik, indtil 
arb fra skuldersømmen måler 7 (7½) 8 (8½) 9 (9½) cm. 
Nu tages ud til halsudskæringen således: 

1. p (vrs): 1 km, 2 vr, slå om, strik vr p hen. 

2. p (rts): Strik r til omslaget, strik omslaget dr r bagfra, 2 
r, 1 km.

Gentag disse 2 p i alt 4 gange.

Derefter slås 1 x 2 m op ved halssiden. Lad arb hvile.

Venstre hals på forstykke - strik frem og tilbage 
Strik m op og strik som til venstre hals, blot modsat. 

Str. XS (S) M (L) XL (XXL)

Personligt brystmål, cm: 76 84 92 100 110 118

Arbejdets overvidde, cm: 88 94 100 106 112 118

Hel længde, cm: 48 50 52 54 58 60

Forbrug, ngl.:  5 6 6 6 7 8

Pinde: Rundpind 3½ og 4 mm

Kvalitet: Bumbo Soft Merino

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

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.
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Udtagningerne til hals strikkes således:
1.p (vrs): Strik vr, indtil der mangler 3 m, slå om, 2 vr, 1 km.

2.p (rts): 1 km, 2 r, strik omslaget dr r forfra, strik r p hen.

Halsudskæringen samles, strik frem og tilbage
Strik begge halsstykker over på rundp og slå 19 (21) 25 (26) 
27 (28) m op imellem. 

Fortsæt i glatstrikning med mønster efter diagram over de 
midterste 19 m, indtil arb fra skulderen måler 16 (16½) 17 
(17½) 18 (18½) cm. Nu tages ud til ærmegab således:

1.p (vrs): 1 km, 2 vr, slå om, strik vr indtil der mangler 3 m, 
slå om, 2 vr, 1 km.

2.p (rts): 1 km, 2 r, strik omslag dr forfra, strik r til næste 
omslag, strik omslaget dr bagfra, 2 r, 1 km.

Gentag disse 2 p i alt 5 (5) 5 (5) 6 (7) gange.

Derefter slås 1 x 2 og 1 x 3 m op i begge sider = 97 (103) 111 
(117) 123 (131) m. 

Arb fortsættes på rundp = 194 (206) 222 (234) 246 (262) m: 
Strik ryg og forstykke over på rundp. 

Fortsæt som før med mønster over de midterste 19 m på 
forstykket og over de midterste 57 m på ryggen. Når hele 
arb måler 44 (46) 48 (50) 54 (56) cm, skiftes til rundp 3½ 
mm og strik 4 cm rib (1 r, 1 vr). Luk løst af.

Halskant
Strik med rundp 3½ mm m op langs halskanten (1 m for 
hver aflukkede m og 1 m for hver p), men spring hver 4. p 
over. Maskeantallet skal være delbart med 2. Strik 5 omg 
rib (1 r, 1 vr). Luk af.

Ærmekanter
Strik med rundp 3½ mm m op langs det ene ærmegab (1 
m for hver aflukkede m og 1 m for hver p), men spring hver 
4. p over. Maskeantallet skal være delbart med 2. Strik 5 
omg rib (1 r, 1 vr). Luk af.

Strik den anden ærmekant på samme måde.

Montering 
Hæft ender.

BUMBO SOFT MERINO FV 133 


