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Side 2

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

Arbejdets overvidde, cm: 90 94 98 102 106 110

Hel længde, cm: 62 64 66 68 70 72

Forbrug fv 1, ngl.:  4 4 5 5 6 6

Forbrug fv 2, ngl.:  2 2 3 3 3 4

Forbrug fv 3, ngl.:  1 1 1 1 1 1

Pinde: Rundpind 2,5 mm (40 og 80 cm) og rundpind 3 mm (40 og 80 cm)

Kvalitet: Bumbo Soft Merino Fine

Strikkefasthed: 26 m x 39 omg i glat på p 3 mm = 10 x 10 cm

FØR DU STARTER
Sweateren strikkes nede fra og op. Først i rib og derefter 
i glat op til ærmegabet, hvor arbejdet hviler. Ærmerne 
strikkes ligeledes nede fra og op, hvorefter hele arbejdet 
sammen og strikkes færdig. I bærestykket laves der 
raglanindtagninger. Halsudskæringen laves i vendepinde 
for at få en bedre pasform og afsluttes med rullekant.  
Igennem hele arbejdet skiftes der løbende farve.

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
Bul
Der strikkes på rundpind op til ærmegabene.
Slå 234 (244) 254 (264) 276 (286) m op på rundp 2½ mm 

med fv 1 og strik 18 omg rib (1 r, 1 vr). 
Sæt en mm ved omgs begyndelse og efter 117 (122) 127 
(132) 138 (143) m = sidesømme. 

Skift til rundp 3 mm og fortsæt i glat, indtil arb måler 7 (8) 
9 (10) 11 (12) cm. 
Skift til fv 2 og strik 15 cm = 58 omg, skift til fv 3 og strik 2 
cm = 8 omg, skift igen til fv 2 og strik 15 cm = 58 omg, idet 
der lukkes til ærmegab i hver sidesøm på den sidste omg: 
Strik fra omgs begyndelse 108 (113) 118 (123) 129 (134) m, 
luk de næste 18 m, strik 99 m og luk de næste 18 m = 99 
(104) 109 (114) 120 med (125) m på hver del. 

Lad arb hvile.

Ærmer
Strikkes på strømpep eller magic loop op til ærmegabene: 
Slå 66 (68) 72 (74) 76 (78) m op på p 2½ mm i fv 1 og strik 
18 omg rib (1 r, 1 vr). Sæt en mm ved omgs begyndelse. 

Skift til p nr. 3 og fortsæt rundt i glat, idet der tages 1 m ud 
på hver side af mm på hver 10. p i alt 7 gange og på hver 
8. p i alt 8 gange = 96 (98) 102 (104) 106 (108) m. 

Samtidig, når arb måler 11 (11) 12 (12) 13 (13) cm, skiftes til 
fv 2. 

Strik 15 cm = 58 omg, skift til fv 3 og strik 2 cm = 8 omg,
skift igen til fv 2 og strik 15 cm = 58 omg, idet der lukkes til 
ærmegab på den sidste omg: Strik frem til 9 m før omgs 
slutning, luk de næste 18 m til ærmegab =
78 (80) 84 (86) 88 (90). 

Lad arb hvile. 

SWEATER MED UKORANTE STRIBER NO B2017-17B
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.  

https://bumbo.dk/shop/alle-produkter/uld/bumbo-soft-merino-fine/default.aspx


Side 3

Strik det andet ærme magen til.

Bærestykke
Sæt delene på rundp 3 mm: Det ene ærmes 78 (80) 84 
(86) 88 (90) m, forstykkets 99 (104) 109 (114) 120 (125) m, 
det andet ærmes 78 (80) 84 (86) 88 (90) m og ryggens 99 
(104) 109 (114) 120 (125) m = i alt 354 (368) 386 (400) 416 
(430) m. 

Fortsæt med fv 1, idet der sættes en mm i hver raglansøm 
imellem delene. Tag ind til raglan således:
*Strik den første m efter en mm r, strik de næste 2 m r sm, 
strik frem til 3 m før den næste mm, strik 2 r overtrukket sm 
(= tag 1 m r løs af, strik næste m r og træk den løst aftagne 
m over) og strik den sidste m før mm i r, gentag fra * omg 
rundt. 

Gentag disse indtagninger på hver 2. omg i alt 27 gange. 
Samtidig, når der er strikket 8½ cm = 32 omg med fv 1, 
strikkes 5 cm = 20 omg med fv 3, 1½ cm = 6 omg med fv 1 
og derefter strikkes resten med fv 2. 

Når der er strikket de 27 (28) 29 (30) 31 (32) indtagninger 
i hver raglansøm, er der 45 (48) 51 (54) 58 (61) m tilbage 
på ryg og forstykke og 24 (24) 26 (26) 26 (26) m tilbage på 
hvert ærme = 138 (144) 154 (160) 168 (174) m. 

Sæt en mm ved den midterste m, henholdsvis midt på 
forstykket.

Nu skal halsudskæringen strikkes i vendepinde. Bryd 
garnet og begynd omg 4 m efter mm midt foran. Dvs. 
de midterste 9 (8) 9 (8) 8 (9) m på forstykket skal stå 
ustrikkede. 

Strik r rundt – fortsæt raglanindtagningerne som før på 
alle rts-p – og slut på den anden side af halsudskæringen 
4 m før mm midt for. 

Vend arb, slå om og strik vr tilbage til den første side af 
halsudskæringen. Stop 5 m før de 9 midtermasker. 

Vend arb, slå om og strik r til den anden side af 
halsudskæringen, hvor der stoppes 5 m før den 
foregående vending.

Vend arb, slå om og strik frem til 4 m før den foregående 
vending. 

Vend arb, slå om og strik frem til 4 m før den foregående 
vending i den anden side. Fortsæt på denne måde med at 
strikke vendep, idet der vendes 3 m, 2 m og 4 x 1 m før den 
foregående vending i hver side. 

Samtidig strikkes raglanindtagninger på rts-p som før. 
Når m på forstykket slipper op, fortsættes blot med 
raglanindtagninger der, hvor det er muligt. Efter den 
sidste vending flyttes omgs begyndelse igen tilbage til 
overgangen mellem ryg og venstre ærme. Skift til rundp 
2½ mm og strik rundt i glat til rullekant, idet omslagene fra 
vendingerne strikkes r sm eller overtrukket r sm med den 
nabomaske, der er 2 p lavere på den 1. omg. Når der er 
strikket 10 omg i rullekanten, lukkes alle m løst af.

Sy ærmegabene. Hæft alle ender.

SOFT MERINO FV  1117, 1132 OG 1137


