






Okapi Mama Poncho


Lile 
KNITWEAR DES IGN



Størrelse 
XS/S (M/L) XL/XXL 

Mål 
Omkreds: 200 (210) 220 cm 
Længde: 63 (65) 67 cm 

Forbrug  

100 g New Zealandsk Lammeuld fra G-uld, til rib og striber fv A  

500 (600) 600 g New Zealandsk Lammeuld fra G-uld, til bundfarve fv B


4 knapper, 15 mm Ø 

Pinde


Rundpind 5 mm, 80 cm  
Strømpepind 4 mm til icord 

Strikkefasthed, målt i glatstrik 
- i dobbelt tråd på pind 5 mm 

16 masker på 10 cm 
23 omgange på 10 cm 

Sværhedsgrad 

Øvet 


Nyttig viden 

Ponchoen strikkes oppefra, med dobbelt tråd og striber á to farver. Der tages ud med bundfarven i 
stribestykket, efterfølgende tages der ud til raglan. Alle kanter afsluttes med en icordkant. Til sidst 
strikkes der icordkant og rib, ved hullet på forstykket, til barnets hoved. Der tages yderligere ud på 
forstykket, for at gøre plads til baby under ponchoen, ved at forsætte udtagningerne på forstykket. 
Vær opmærksom på, at knapperne til at knappe hullet med er af et materiale der ikke bliver koldt, 
evt. betrukket med stof, så de ikke er kolde mod babys nakke. 



Rullekrave  
Slå 80 (84) 88 masker op med dobbelttråd med fv A. Strik rundt i rib *1 ret, 1 vrang*, til arbejdet 
måler 18 (20) 20 cm. Skift til glatstrik. Tag 40 (36) 32 masker ud, jævnt fordelt, til 120 masker, ved 
at strikke lænken op pg strikke den drejet ret.  

Bærestykke 
Sæt fv B til. Hold fv B tættest ved fingerspidsen, på pegefingeren. Strik 9 (10) 11 omgange 
glatstrik, skiftevis 1 maske af hver farve, start med fv B.  
Tag ud, således: Strik *1 ret, slå om (med fv B), 1 ret (med fv A)*, gentag *-* omgangen ud. På 
næste omgang strikkes omslag drejet ret. Strik 9 (10) 11 omgange (2 ret med fv B, 1 ret med fv A) 
= 180 masker på omgangen.  
Tag ud igen, således: Strik *2 ret, slå om (med fv B), 1 ret (med fv A)*, gentag *-* omgangen ud. På 
næste omgang strikkes omslag drejet ret. Strik 9 (10) 11 omgange (3 ret med fv B, 1 ret med fv A) 
= 240 masker på omgangen. Slut med 2 omgange glatstrik i fv B. 

Slids 
Sæt 40 masker på hvil, midt på forstykket til slids, således: Strik 60 masker ret, sæt de næste 40 
masker på hvil uden at strikke dem. Vend arbejdet og strik vrang tilbage til de hvilende maskers 
modsatte side, vend arbejdet og strik ret frem til de hvilende masker. Slå 40 masker op, med 
løkkeopslag, hen over de hvilende masker. Forsæt i glatstrik, på første omgang strikkes de nye 
masker drejet ret. 

Raglan 
Inddel arbejdet til krop og ærmer, fra omgangens begyndelse: 40 m til ærme, 80 m til forstykke, 40 
m til ærme, 80 m til ryg.  
Tag ud på hver tredje omgang, ved at strikke frem til 1 maske før markøren, strik: *slå om, 2 ret, 
slå om*, gentag *-* ved hver markør, På næste omgang strikkes omslag drejet ret. Gentag 
udtagningerne i alt 8 (10) 12 gange = 304 (320) 336 masker på arbejdet. 

Udtagning på forstykke 
Udtagningerne forsættes kun på forstykket, så der bliver plads til baby. Der tages ud efter første 
markør og før anden markør, med omslag som hidtil, men nu på hveranden omgang. Tag ud i alt 
8 gange = 16 nye masker midt for = 320 (336) 352 masker på arbejdet. Forsæt rundt i glatstrik, til 
arbejdet måler 37 (39) 41 cm, eller til ærmet rammer albuen. Lad forstykkets maskemarkører sidde 
i arbejdet.  

Krop 
Fra omgangens start sættes ærmemaskerne på hvil. Slå 10 nye masker op under ærmet og strik 
rundt over kroppens masker, frem til næste ærme. Sæt igen ærmemaskerne på hvil og slå 10 nye 
op under det andet ærmet. Strik rundt over kroppens 228 (236) 244 masker, til arbejdet måler 17 
(19) 21 cm, målt fra de nye masker.  



Indtagning på forstykke 
Ved markørerne på arbejdets forstykke tages ind i hver side, på hveranden omgang, således: 
*Strik frem til markøren, strik 2 drejet ret sammen, strik til 2 masker før næste markør, strik 2 
masker ret sammen*, gentag *-*, til der er taget 8 masker ind i hver side, slut med én omgang 
uden indtagninger.  

Icord ved bund 
Fra omgangens begyndelse slåes 4 nye masker op med strikkeopslag, på pind 4 mm. Strik *3 ret, 
2 drejet ret sammen, skub maskerne tilbage på venstre pind*, gentag fra *-* omgangen ud. Sy 
enderne sammen med maskesting. 

Korte ærmer - icord  
Sæt ærmemaskerne tilbage på pind. Sæt garnet til og strik med fv B, 10 masker op langs de 10 
nye masker fra kroppen.  
Slå 4 nye masker op med strikkeopslag, på pind 4 mm. Strik *3 ret, 2 drejet ret sammen, skub 
maskerne tilbage på venstre pind*, gentag *-* omgangen ud. Sy enderne sammen med 
maskesting.  

Lange ærmer 
Sæt ærmemaskerne tilbage på pind. Sæt garnet til og strik med fv B, 10 masker op langs de 10 
nye masser fra kroppen = (66) 70 (74) masker.  
Strik rundt i glatstrik, til ærmet måler 24 (25) 26 cm, målt fra de nye masker. 

Indtagning ved håndled 
På første omgang tages 6 (0) 4 masker ind, jævnt fordelt = 60 (70) 70 masker. Sæt 1 markør efter 
hver 6. (7.) 7. maske = 10 markører. Tag ind på hveranden omgang, således: *Strik frem til 2 
masker før markøren, strik 2 ret sammen*, gentag *-* omgangen ud, i alt  2 (3) 3 gange. Slut med 
én omgang uden indtagninger = (40) 40 (40) masker. 

Lange ærmer - icord 
Slå 4 nye masker op med strikkeopslag, på pind 4 mm. Strik: *3 ret, 2 drejet ret sammen, skub 
maskerne tilbage på venstre pind*, gentag *-* omgangen ud. Sy enderne sammen med 
maskesting. 

Slids - knaphuller og icord 
Sæt de hvilende masker tilbage på rundpind. Med fv B strikkes 1 maske op i siden af slidsen, strik 
40 masker op langs nederste kant af slidsen og strik 1 maske op i den anden side af slidsen.  
Slå 2 masker op med strikkeopslag, ved omgangens start. Strik: *1 ret, 2 drejet ret sammen, skub 
maskerne tilbage på venstre pind*, gentag *-*  frem til 2. stribe fra bærestykket. Strik 2-3 pinde 
icord, uden af hæfte maskerne til kanten, således: *2 ret, skub maskerne tilbage på venstre pind*. 
Hæft den løse icord til kanten og dan samtidig en knaphul, ved at strikke: *1 ret, 3 drejet ret 
sammen*, gentag disse to icord-teknikker, for at danne knaphuller, ved hveranden stribe fra 



bærestykket. Strik icord resten af vejen rundt om hoved-hullet. Sy enderne sammen med 
maskesting. 

Slids - ribkant  
Vend vrangen ud på ponchoen. Med fv B strikkes 46 masker op i vranglænken, langs icordens 
inderste, nederste kant. Strik 40 masker op langs icorden, samt 3 masker i hver side. Skift til fv A. 
Strik frem og tilbage i rib *1 ret, 1 vrang*. På første pind tages 9 masker ud, jævnt fordelt, strik dem 
drejet ret/vrang som det passer ind.  
Strik frem og tilbage i rib, til arbejdet måler ca. 8 cm. Luk af med italiensk aflukning.  

Montering 
Buk ribkanten ud gennem hullet, på ponchoens forstykke. Sy fire knapper fast på indersiden af den 
ombukkede ribkant, men kun i et lag rib, så knapperne ikke ses fra ydersiden. Sy ca. 6 cm, af 
siderne på den ombukkede ribkant, fast på forstykket med maskesting i fv A. 
Buk rullekraven ind i ponchoen og sy opslagskanten fast ved bunden af ribben, så ribkanten ligger 
dobbelt. 

Hæft alle ender.  
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God strikkelyst! 


