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MATERIALE: WOOL SILK (75% org. Lambswool/25 % silke) 

og Alpaca 400 (100% Alpaca). 

STØRRELSER: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

MODELLENS BRYSTVIDDE: 95 (105) 115 (125) 135 (145) 

cm  

HEL LÆNGDE: 58 (61) 63 (67) 70 (73) cm. 

GARNFORBRUG:  

WOOL SILK: 6 (6) 7 (7) 7 (8) ngl. fv. 3013, 

Alpaca 400: 4 (4) 4 (5) 5 (5) ngl. fv. 434. 

PINDE: Rundp nr 3,5 (40 og 80 cm). Strømpep nr 3,5.  

STRIKKEFASTHED: 29 m og 32 p i rib 1:1 på p nr 3,5 = 10 x 

10 cm. 

 Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

BEMÆRK 

Modellen strikkes i dobbelt garn = 1 tråd WOOL SILK og 

1 tråd Alpaca. Der strikkes rundt på rundp, dog strikkes 

først frem og tilbage, fra og til slidsen midt bag. 

 

INDT TIL RAGLAN 

Før raglansømmen: Strik til 2 m før de 21 m raglansøm. 

Ved [1 vr, 1 ret] strikkes m vr sm. Ved [1 ret, 1 vr] strikkes 

m dr ret sm. 

Efter raglansømmen: Ved [1 ret, 1 vr] strikkes m vr sm. 

Ved [1 vr, 1 ret] strikkes m ret sm. 

 

 

BULLEN 

På rundp nr 3,5 (80 cm) slås 271 (299) 327 (355) 383 (411) 

m op. Strik frem og tilbage i rib (1 ret, 1 vr), idet der beg 

med 1 r (1 vr) 1 r (1 vr) 1 r (1 vr) og 1. p er vrangen af 

arb. 

Strik 15 (15) 15 (16) 16 (16) cm lige op - slut med 1 p fra 

vrangsiden. 

På næste p/omg 'lukkes' slidsen, og resten af arb 

strikkes rundt i rib. Strik således: Strik 66 (73) 80 (87) 94 

(101) m, sæt et mrk i næste vr-m og strik den = venstre 

sidesøm. Strik 137 (151) 165 (179) 193 (207) m. Sæt et 

mrk i næste vr-m og strik den = højre sidesøm. Strik de 

sidste 66 (73) 80 (87) 94 (101) m, og slå så 5 m op i 

forlængelse heraf (= toppen af slidsen). I alt 276 (304) 

332 (360) 388 (416) m på omg. Fortsæt i rib til næste vr-

m med mrk (= venstre sidesøm). Her er nu omg beg, 

resten af arb.  

Strik rundt i rib til hele arb måler 37 (38) 38 (40) 41 (42) 

cm. Strik 1 omg, hvor der lukkes 25 m af i hver side (= 12 

m på hver side af sidesøms-m). Der er nu 226 (254) 282 

(310) 338 (366) m på rundp - fordelt på forstykke og ryg. 

Lad arb hvile. 

 

ÆRME 

Ærmet strikkes rundt i rib på strømpep nr 3,5.  

Slå 54 (60) 64 (68) 72 (76) m op, og fordel dem på 

strømpep. Strik rib 1 ret, 1 vr, idet der beg med 1 vr 

(1ret) 1 vr (1 ret) 1 vr (ret). Bemærk: Denne 1. m strikkes 

således hele vejen op = ærmesøm midt under ærmet - 

sæt et mrk i den. 

Strik rundt i rib, idet der på hver side af søm-m tages 1 m 

ud på hver 7. (6.) 5. (5.) 4. (4.) omg 17 (19) 22 (24) 26 

(28) gange = 88 (98) 108 (116) 124 (132) m i alt. Fortsæt 

lige op til hele ærmet måler 43 (42) 41 (40) 39 (39) cm. 

Strik en omg mere, hvor der lukkes 25 m af (= 12 m på 

hver side af søm-m), rest 63 (73) 83 (91) 99 (107) m. Lad 

arb hvile og strik et ærme mage til. 

 

BÆRESTYKKE MED RAGLAN 

Sæt ærmerne ind på samme rundp som ryg og 

forstykke. Dvs, at ærmernes m sættes ind, hvor der er 

lukket m af i siderne på bullen = 352 (400) 448 (492) 536 

(580) m i alt.  

Ny omg beg: er mellem venstre ærme og forstykket. 

Strik 1 omg over alle m, hvor der slås 1 m op (= 1 vr-m) 

på hver side af ærmerne (= 4 m mere på omg). Tæl 10 

m ud på hver side af hver af disse 4 vr-m og sæt mrk. 

Disse 4x 21 m er 'raglansømmene', og der tages m ind 

på hver side af dem, resten af arb (se indtagn til 

raglan). 

Indtagn på forstykke og ryg: Tag ind i hver side på hver 

2. omg 28 (28) 28 (27) 26 (26) gange. Derefter på hver 

omg 12 (18) 26 (33) 40 (46) gange = 40 (46) 54 (60) 66 

(72) m mindre på hhv forstykke og ryg. 

Samtidig tages ind i hver side af ærmerne. 

Indtagn på ærmer: Tag ind på hver 3. omg 13 (23) 25 

(23) 21 (17) gange. Derefter på hver 4. (4.) 2. (2.) 2. (2.) 

omg 7 (1) 3 (9) 15 (23) gange = 20 (24) 28 (32) 36 (40) m 

mindre på hvert ærme. 

Krave: Når alle raglanindt er strikket - rest 116 (124) 124 

(128) 132 (136) m - strikkes 16 cm lige op til krave. Strik 1 

omg glat ret, idet der tages 10 m jævnt ind. Strik 8 omg 

ret mere, og lad m sidde på rundp. Fold den glatte 

kant halvt om på vrangen og sy til med m-sting i den 1. 

omg der blev strikket. 

 

MONTERING OG KANTER 

Sy åbningerne under ærmerne sammen.  

Ærmekanter: På strømpep 3,5 strikkes 50 (54) 58 (62) 66 

(70) m op, rundt forneden på ærmet. Strik 8 omg ret og 

fold kanten og sy til på vrangen, som på kraven. 

Slidskanter: Fra retten af arb, strikkes ca 40 (44) m op 

ned langs den ene side af slidsen. Slå 1 m op mod 

'slidstoppen' til søm. Strik 7-8 p rib 1 vr, 1 ret og luk af i rib. 

Strik den anden side mage til. Læg den ene slidskant 

over den anden og hæft den pænt i 'toppen' af 

slidsen. 


