
 



Hue i Bumbo Stretch 
Hovedomkreds: 50-56 cm. 
 
1 ngl. i Bumbo Stretch 
 
Pinde nr. 9 
 
Hue: Slå 50 m op og strik rib: 1 km, 1 vr, * 2 r, 2 vr, gentag fra * og slut med 1 vr, 1 km. Når arb måler 12 cm, strikkes 
videre i glat. Strik lige op, til arb måler 20 cm og tag nu ind til top på hver 2. p: 
1. indtagning: Strik hver 7. og 8. m ret sammen. 
2. indtagning: Strik hver 6. og 7. m ret sammen. 
3. indtagning: Strik hver 5. og 6. m ret sammen. 
4. indtagning: Strik hver 4. og 5. m ret sammen. 
5. indtagning: Strik hver 3. og 4. m ret sammen. 
6. indtagning: Strik hver 2. og 3. m ret sammen. 
7. indtagning: Strik alle m 2 ret sammen. Brud garnet med en lang ende. Træk det gennem de resterende m og hæft 
ende. Sy huen sammen midt bag med madrassting, idet de nederste 12 cm af huen sys sammen fra retsiden til opslag. 
 
 
 
Halstørklæde i Bumbo Stretch 
 
2 ngl. i Bumbo Stretch 
 
Pinde nr. 9 
 
Halstørklæde: Slå 3 m op og strik retstrik. Tag 1 m ud i begge sider på hver 2. p, til der er 30 m på pinden. Fortsæt 
udtagningerne i den ene side, men i den anden side strikkes nu 2 ret sammen på hver 2. p, så der hele tiden er 30 m på 
pinden. Fortsæt til tørklædet har den ønskede længde – der skal være ca. 3 m garn tilbage. Tag nu ind i begge sider ved 
at strikke 2 ret sammen på hver 2. p, til der ikke er flere m tilbage. 
 
 
 
Benvarmere i Bumbo Stretch 
 
2 ngl. i Bumbo Stretch 
 
Pinde nr. 8 
 
Benvarmer: Slå 34 m op og strik rib: 1 km, 1 vr, * 2 r, 2 vr, gentag fra * og slut med 1 vr, 1 km. Når arb måler 34 cm, 
lukkes alle m af som de viser. Bryd garnet med en lang ende og sy benvarmeren sammen midt bag med madrassting. 
Strik den anden benvarmer mage til. 
 
 


