
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEATA 

 

Poncho med ærme 

Capella garn 100% uld 

Str. S-M   (L-XL) 

ML Design Line Aps, Mikkels Banke 17, 4736 Karrebæksminde. CVR. 31152631. 
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http://www.wool4you.dk/


BEATA 

Størrelser: S -M (L-XL) 

½ overvidde: 55 (65) cm 

Hel længde: 52 (58) cm målt midt for eller midt bag 

 

Materialer: 

300 (300) g farve nr. 206 

Pinde nr. 3 og 3 ½  

Strikkefasthed:  

22 m X 30 p = 10 X 10 cm strikket i glatstrikning på p nr. 3 ½  

Udtagning: 

Saml lænken op mellem to m og strik den drejet r.  

Poncho: 

Ponchoen strikkes oppefra og ned. 

Slå 120 (124) m op på p nr. 3 og strik rib: *2 r, 2 vr* gentag fra * til * omg rundt. 

Strik rib i alt 4 (4) omg. Skift til p nr. 3 ½ og strik 3 omg r.  

Nu laves udtagning, følg beskrivelse for den størrelse du strikker. 

Størrelse S-M: 

1. omg: 1 r, udt, 28 r, udt, 2 r, udt, 28 r, udt, 2 r, udt, 28 r, udt, 2 r, udt, 28 r, udt,  

1 r = 128 m 

2. omg: 128 r 

3. omg: 128 r 

4. omg: 128 r 

5. omg: 1 r, udt, 30 r, udt, 2 r, udt, 30 r, udt, 2 r, udt, 30 r, udt, 2 r, udt, 30 r, udt,  

1 r = 136 m 

6. omg: 136 r 

7. omg: 136 r 

8. omg: 136 r 

Fortsæt med udt som beskrevet på 5. - 8. omg hvor der tages 8 m ud på hver 4. 

omg, bemærk der kommer 2 m mere mellem udtagningerne.  

Lav udtagning i alt 30 gange = 360 m. Slut med 7 omg r efter sidste udtagning.  

Se videre under alle størrelser. 

Størrelse L-XL: 

1. omg: 1 r, udt, (29) r, udt, 2 r, udt, (29) r, udt, 2 r, udt, (29) r, udt, 2 r, udt, (29) r, 

udt, 1 r = (132) m 

2. omg: (132) r 

3. omg: (132) r 



4. omg: 1 r, udt, (31) r, udt, 2 r, udt, (31) r, udt, 2 r, udt, (31) r, udt, 2 r, udt, (31) r, 

udt, 1 r = (140) m 

5. omg: (140) r 

6. omg: (140) r 

Fortsæt med udt som beskrevet på 4. - 6. omg hvor der tages 8 m ud på hver 3. 

omg, bemærk der kommer 2 m mere mellem hver udtagning.  

Lav udtagning i alt (18) gange = (268) m.  

Nu laves der udtagning som før men nu på hver 5. omg = du strikker 4 omg i mellem 

hver udt. Lav udtagning i alt (18) gange = (412) m. 

Slut med 4 omg r efter sidste udtagning.  

Se videre under alle størrelser. 

Alle størrelser: 

Skift til p nr. 3. Nu strikkes rib på de 360 (412) m. Strik: *2 r, 2 vr* gentag fra * til * 

hele omg. Strik i alt 3 omg. Luk nu for 58 (69) m i rib, fortsæt i rib over 64 (68) m, 

luk for de næste 116 (138) m i rib, fortsæt i rib over 64 (68) m til ærme, luk for de 

sidste 58 (69) m i rib. Nu strikkes der ærmer i begge sider over de 64 (68) m. 

Ærmer: 

Strik det ene ærmes 64 (68) m i rib *2 r, 2 vr*. Slå 8 (8) m op ved åbningen = 72 

(76) m. Strik rib rundt så de nye m passer ind i ribben. Strik til ærmet måler 15 (18) 

cm. Luk alle m af i rib ikke for stramt. Strik det andet ærme magen til. 

Montering: Hæft tråde. 

Design: Lene Randorff, Lillestrik 

Kopiering ikke tilladt jvf. ‘lov om ophavsret’ 

 

Forkortelser:  

arb: arbejdet 

dr: drejet 

indt: indtagning 

km: kantmaske 

m: maske/maske 

omg: omgang 

p: pind/pinde 

r: ret maske 

rib: skiftevis ret og vrang 

RS: retside 

sm: sammen 

udt: udtagning 

vr: vrang maske 

VS: vrangside 

 


