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 :
Peruvian Highland Wool fra Filcolana:
300 g antracit (fv 219), 
100 g af hver af følgende fv: mint (fv 257), lavendel 
(fv 259) og rosa (fv 187)
Rundpind 6 mm, 60 og 100 cm
4 knapper

One size (str. S-L)

Vidde nederst: 200 cm
Hel længde (fra halsen og ned): 68 cm
 

15 m og 22 p i glatstrik på p 6 mm = 10 x 10 cm.

Udtagningerne er angivet i diagrammet, men også 
beskrevet i teksten. Selvom mønsterrapporten ikke 
går op på de enkelte pinde af diagrammet, går den 
alligevel op over hele omgangen. Mønsterrapporten 
for hvert mønster er indrammet af en fed streg.

(1 ret, slå om, 1 ret, slå om, 1 ret) i samme m, vend, 

 

Materialer:

Størrelse:

Mål:

Strikkefasthed:

Diagram (side 2):

Boble: 

En herlig poncho, som opstod i en garnbutik i 
det indre København. Farvene kan varieres i 
det uendelige. Leg med dem, og få din helt 
egen version. 
Ponchoen er strikket oppefra og ned, og der 
er plads til at stikke armene ud, så du nemt 
kan hold fat i barnevogne, cykelstyret, 
hundesnoren eller hvad du nu skal have fat i.

Design: Rachel Søgaard

 - en herlig ponchoBette

5 ret, træk de 4 m til højre over den yderste m til 
venstre en ad gangen, sæt den resterende m på 
venstre p med garnet foran arbejdet, vend.

Strik drejet ret eller vrang i lænken mellem m, som 
det passer.

Ponchoen strikkes oppefra og ned. Slå 80 m op på 
rundp 60 cm med antracit.
Strik ret frem og tilbage på rundp. På 3. p strikkes 
over de sidste 5 m således (knaphul): 2 ret sammen, 
slå om, 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over, 1 ret. 
På den følgende p strikkes (1 ret, 1 vrang) i 
omslaget. Strik knaphul på hver 10. p yderligere 3 
gange.
Strik yderligere 3 p ret. På den følgende p skal 
omgangen samles: Strik ret til de sidste 5 m på p, 
læg de første 5 m bag disse og strik m ret sammen to 
og to. Fortsæt rundt i glatstrik.
Tag på 2. og derefter hver 4. omg 15 m ud jævnt 
fordelt. Dvs. 1. gang efter hver 5. m, 2. gang efter 
hver 6. m osv.
Når der er taget ud i alt 6 gange (= 165 m) 
fortsættes i mønster efter diagrammet samtidig med, 
at der tages ud på den følgende 4. omg og derefter 
på hver 10. omg 5 gange (= 255 m). 
Når der er strikket 55 pinde af diagrammet brydes 
garnet. Nu skal der strikkes slidser, mens der tages 
ud på 10. omg yderligere 1 gang og på den følgende 
18. omg.

Udtagning (udt): 

Poncho:
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Side 2

Sæt et mærke i hver side af arbejdet: 128 m 
til forstykke og 127 m til ryg. Marker desuden 
de midterste 80 m på forstykket. Sæt garnet 
til disse m fra vrangsiden af arbejdet  dvs. 24 
m fra mærket i venstre side.
Strik frem og tilbage over disse m, til 84. 
mønsterpind i diagrammet er strikket. Bryd 
garnet og sæt det igen fra vrangsiden til de 
resterende m ved højre ærmeslids. (Der 
strikkes nu hen over den tidligere sidesøm.) 
Luk 5 m af i begyndelsen af denne og den 
følgende p. Strik efter diagrammet, til den 84. 
mønsterpind også er strikket over disse m.
Begynd næste omg ved den tidligere sidesøm. 
Strik igen rundt i mønster over alle m efter 
diagrammet, og slå 5 nye m op ved hver 
ærmeslids. Når hele diagrammet er strikket, 
fortsættes i antracit, til der er strikket 17 omg 
fra sidste udtagningsomg. Tag 15 m ud på 
næste omg (= 300 m). Strik yderligere 5 omg 
glat og derefter 10 omg retriller (skiftevis 1 
omg vrang og 1 omg ret). Luk af i vrang fra 
retsiden.

Strik 24 m op langs den ene side af den ene 
ærmeslids. Strik 7 p ret. Luk af i ret fra 
vrangsiden.
Gør det samme langs de andre sider af 
slidserne.
Læg kanterne over hinanden, så åbningen 
vender ind mod midten. Sy dem fast langs 
den øverste og nederste kant i ærmeslidsen.

Skyl arbejdet og lad det tørre liggende.
Sy knapper i kraven modsat knaphullerne.

Kanter ved ærmeslidser
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