


2016-9 Slå-om trøje i Bumbo Moon light. 
  

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

Brystvidde cm: 92 (98) 104 (110) 116 

Længde cm: 50 (52) 54 (56) 58 

Fv. 103, Gylden, ngl.: 3 (3) 4 (4) 4 

Pind: 3½     

Rundpind (60 cm): 3½     

Strømpepind: -     

Kvalitet: 
Tilbehør: 

Bumbo Moonlight. 98 % Acryl, 2 % Polyester, 462 m pr. 100 gram. 
4 stk.stof hægter fra Villy Jensen. Tlf.86274711. 

Strikkefasthed: Vandret: 28 masker = 10 cm. Lodret: 36 rækker = 10 cm. 

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er 
det professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 
 
Det er en god ide at læse hele opskriften igennem, inden arbejdet påbegyndes, ligesom det er en god ide at 
lave en strikkeprøve, gør den fugtig, træk den i facon og kontroller strikkefastheden. 
 
Fremgangsmåde: 
Ryg. 
1: Slå 108(118)128(138)148 masker op på pind 
nr. 3½ og strik 10 cm rib (2ret 2vrang). 
2: Strik videre i glatstrikning ind til arbejdet måler 
28(30)32(34)36 cm fra underkanten. 
3: Luk af til ærmegab i hver side for 1x4,1x3 og 
1x1 maske. (Gælder alle størrelser). 
4: Strik videre i glatstrikning ind til arbejdet måler 
48(50)52(54)56 cm fra underste kant. 
5: Luk af til hals ved at lukke de midterste 
32(36)38(40)42 masker af. 
6: Strik hver side færdig for sig og luk for 1x2 og 
1x1 maske mod halssiden (gælder alle størrelser). 
 
Højre forstykke. 
1: Slå 108(118)128(138)148 masker op på pind 
nr. 3½ og strik rib som på ryggen. 
2: Fortsæt i glatstrikning idet der i begyndelsen af 
hver retpind i venstre side strikkes 3 masker 
sammen. 
3: Når forstykket har samme længde til 
ærmegabet som på ryggen tages ind til ærmegab. 
OBS! der strikkes stadig 3 masker sammen i 
venstre side ind til forstykket har samme bredde 
som ryggens skulder. 
4: Strik til forstykket har samme længde som 
ryggen. Luk af. 
5: Strik venstre forstykke magen til blot spejlvendt. 
 
 

 
Ærme. 
1: Slå 36(40)44(48)52 masker op på pind nr. 3½ 
og strik 10 cm rib (2ret 2vrang), samtidig med at 
der tages en maske ud i hver side på hver 6. pind. 
Begynd udtagningen efter de første 5 pinde, 
således at der også tages ud i ribkanten. 
2: Fortsæt i glatstrikning med udtagningerne, ind 
til der er 84(90)96(102)108 masker. 
3: Strik til ærmet måler 48(50)52(54)56 cm eller 
ønsket længde. 
4: Tag ind til ærmekuppel ved at lukke i hver side 
for 1x4,1x3 og 1x1 maske (gælder alle størrelser) 
5: Luk herefter for 14x1(16x1)18x1(20x1)20x1 
maske. Til sidst lukkes for 2x4,1x3,1x2 og resten 
af maskerne. (Gælder alle størrelser). 
 
Montering. 
1: Sy skulder- og sidesømme samt ærmesømme. 
2: Sy ærmerne i. 
3: Strik på rundpind nr. 3½ ca. 
280(290)300(310)320 masker op i forkanterne og 
rundt i halsen på bagstykket. Begynd ved 
forstykkets nederste hjørne. 
4: Strik 5 pinde glatstrik, således at den glatte 
side vender mod retsiden. Luk løst af. 
5: Hæft ender, læg trøjen i vand og træk den i 
facon. 
6: Sy 2 stof hægte i hvert forstykkes ribkant og 
tilsvarende i sidesømmene, så trøjen kan ”slå 
om”. 

  

 

 
 
 

 


