
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            FIONA 

 

PONCHO med eller uden ærmer 

Garn: Cassiopeia flerfarvet i 100% uld 

Str. S/M   L/XL 

ML Design Line Aps, Mikkels Banke 17, 4736 Karrebæksminde. CVR. 31152631. 

www.wool4you.dk   tel. +45 40850665 
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FIONA 

Størrelser:  S/M  (L/XL) 

½ overvidde for neden : 66 (76)  cm 

Hel længde:  48-49 (52-53) cm  

 

Materialer: 

300 (300) g  

Pinde: rundpind 80cm og strømpepinde nr. 4,5 

Strikkefasthed:  

18 m X 30 p = 10 X 10 cm strikket i glatstrikning på p nr. 4,5 

Udtagning: 

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

PONCHO: 

Poncho strikkes oppefra og ned. 

Slå 90 (100) m op til halsen. Start af omgang er midt bag på ryggen. 

Strik rundt 2 omg r, 2 omg vr, 2 omg r, 2 omg vr,                                                   

2 omg r, 2 omg vr, 2 omg r, 2 omg vr.                                                                  

Så der ialt er 4 ‘striber’ vrang. Videre strikkes ret.  

På den næste omg. sættes mærker som flg. 

Strik 16 (17)m, sæt mærke rundt maske nr. 17 (18) – dette er mærke 1 

Strik 5 (6) m,  sæt mærke rundt maske nr. 6 (7) – dette er mærke 2 

Strik 5 (6) m,  sæt mærke rundt maske nr. 6 (7) – dette er mærke 3 

Strik 32 (35) m, sæt mærke rundt maske nr. 33 (36) – dette er mærke 4 

Strik 5 (6) m,  sæt mærke rundt maske nr. 6 (7) – dette er mærke 5 

Strik 5 (6) m, sæt mærke rundt maske nr. 6 (7) – dette er mærke 6 

Strik resten af omg – 16 (18)m 

Næste omgang starter udtagninger.  

Der skal tages ud før 1. og 4. mærke og efter 3. og 6. mærke hver 2. omg ialt 16 

(20) gange. Derefter hver 4. omgang ialt 10(10) gange. 

Samtidigt tages der ud på hver side af mærke 2 og 5  hver 4. omg ialt 8(10) gange. 

Når alle udtagninger er lavet er der ialt 226 (260)m på pinden. 

Strik videre uden udtagninger til arbejdet måler ca. 45 (49) cm midt bag. 

Strik nu 2 omg vr, 2 omg r, 2 omg vr, 2 omg r 

2 omg vr, 2 omg r, 2 omg vr. 

Hvis der ikke ønskes de små ærmer til slut, så lukkes der af nu. 

 

 



 

 

Hvis der ønskes de små ærmer skal der  

lukkes 80 (94)m af på hver langside og lad der stå 33 (36)m i hver side. 

Tag de 33 (36) m over på 4 pinde og slå op 8 m ekstra m, så der ialt er 41(44) m på 

pindene. Strik glatstrik rundt til ærmet måler ca. 12 cm. 

Strik nu rillekant som for neden af ponchoen. Strik 2 omg vr, 2 omg r, 2 omg vr, 2 

omg r, 2 omg vr, 2 omg r, 2 omg vr. Luk af. 

Strik det andre ærme på samme måde. Hvis mønster fra garnet skal være ens på 

begge ærmer så skal der trækkes frem i garnet så man kommer hen til ca. samme 

sted i mønsteret ved start af ærmet. 

 

Design: Mette Sviland, Wool4you 

Kopiering ikke tilladt jvf. ’lov om ophavsret’. 

 

 

 

 

Forkortelser: 

arb: arbejdet      

vr: vrang 

m: maske   

omg: omgang 

p: pind/pinde 

r: ret maske 

 

 

 

 

 


