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MATERIALE: Hjerte Aloe (75% uld, 25% polyamid). 

STØRRELSER: S (M) L (XL) 

MODELLENS BRYSTVIDDE: 93 – 103 – 113 – 123 cm. 

HEL LÆNGDE: 70 – 71 – 72 – 73 cm. 

GARNFORBRUG: 4 – 5 – 5 – 6 ngl. fv. 434. 

PINDE: Rundp 3 (40 + 80 cm), strømpep nr 3. 

STRIKKEFASTHED: 28 m og 37 p mønster = ca. 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

I opskriften vælges enten at strikke med rund- eller V- 

halsudskæring. Pulloveren strikkes på rundp og deles 

ved ærmegabet. Mens kroppens m hviler, strikkes ær-

merne. Herefter samles forstykke, ærme, bagstykke og 

ærme. Bærestykket strikkes med raglan ærmer. Forne-

den på krop og ærmer er der en ribkant, ellers er den 

strikket i glatstrikning. Det er vigtigt at læse hele opskrif-

ten igennem, især under raglan afsnittet, idet efterføl-

gende tekst har indflydelse på strikningen. 

Står der kun et tal, er det gældende for alle str. 

 

BULLEN 

På rundp nr 3 slås 260 (288) 316 (344) m op. Saml m på 

rundp og strik 10 cm rib (1 r, 1 vr). Fortsæt i glatstrikning 

til arb fra nederste kant måler 47 (46) 45 (44) cm. Heref-

ter lukkes af til ærmegab. 

Ærmegab: Strik 123 (137) 150 (164) m hen over forstyk-

ket, luk af for 14 (14) 16 (16) m, strik 116 (130) 142 (172) 

m hen over bagstykket, luk af for 14 (14) 16 (16) m. Der 

er nu 116 (130) 142 (172) m på både for- og bagstykke. 

Lad arbejdet hvile mens ærmerne strikkes. 

 

ÆRMER 

På strømpep nr 3 slås 58 (60) 62 (64) m op. Saml m på 

strømpep og strik 10 cm 1/1 rib. Fortsæt i glatstrikning 

samtidig med at der på hver 6. (5.) 4. (3.) p tages 2 m 

ud under ærmet i alt 23 (29) 35 (41) gange. Skift til 

rundp 40 cm, når m kan være på rundp. Når der er 104 

(118) 132 (146) m på rundp strikkes lige op til arb fra 

nederste kant måler 54 (52,5) 51 (49,5) cm. Luk af for 14 

(16) 16 (18) m under ærmet. Vigtigt: Sæt en sikkerheds-

nål eller anden markering på retten i højre side = foran 

på det højre ærme. Lad maskerne hvile. 

Strik et ærme mere magen til. Husk tilsvarende at sætte 

en markering på retten i venstre side = foran på det 

venstre ærme.  

RAGLAN: Tag kroppen frem. I forlængelse af bagstyk-

kets m strikkes venstre ærmes m over på rundp, placer 

markør, strik hen over forstykkets m, placer markør, strik 

det højre ærmes m over på rundp, placer markør, strik 

hen over bagstykkets m, placer 2 markører, der udover 

indt sted, indikerer omg start.  

Raglanindt: Strik til 4 m før markør, *strik 2 m dr sm, 2 vr, 

løft markør over, 2 vr, 2 r sm*. Gentag indt ved hver af 

de 3 øvrige markører på omg. Herefter gentages ragla-

nindt ved de 4 markører på hver 2. omg.  

 

RUND HALSUDSKÆRING PÅ FORSTYKKE 

Når der ved højre raglanindt markør på forstykket er 

strikket 25 (30) 34 (38) raglanindt, sættes de midterste 20 

(22) 22 (24) m på en hjælpep. Herefter strikkes der glat-

strikning frem og tilbage på rundp. Samtidig med rag-

lanindt på hver 2. p, lukkes der i halsudskæringen på 

hver 2. p af for 5,5,3,2 (5,5,2,2,2) 6,6,2,2,1,1 (6,6,3,2,1,1) 

m i hver side. Strik halsudskæringen lige op og fortsæt 

raglanindt, ved alle 4 markører, til der er 1 m tilbage i 

hver side på forstykket. Der er strikket 32 (37) 42 (47) 

raglanindt. 

 

V- HALSUDSKÆRING PÅ FORSTYKKE 

Når der ved hver raglanindt markør er strikket 20 (24) 26 

(29) raglanindt, lukkes de midterste 2 m af. Herefter 

strikkes der glatstrikning frem og tilbage på rundp. Sam-

tidig med raglanindt på hver 2. p, lukkes der i halsud-

skæringen på hver 2. p af for 2 m 12 gange (3, + 2 m 12 

gange) 2 m 14 gange (2 m 15 gange) i hver side. Strik 

lige op til der er strikket 32 (37) 42 (47) raglanindt i alt. 

 

DET FORRESTE ÆRME 

Integrer forstykkets m i hver side med ærmet. Herefter 

lukkes der, i stedet for raglanindt, på hver 2. p, på de 

forreste ærmer af for 3,3,3,3,2,1,1,1,1 (4,4,3,3,3,2,1,1) 

3,3,3,3,3,2,1,1,1,1,1) 4,4,4,4,3,3,1,1,1 m. 

 

DET BAGERSTE ÆRME OG BAGSTYKKE 

Raglanindt på det bagerste ærme og bagstykke fort-

sættes som hidtil, indtil der er strikket 37 (42) 48 (53) 

raglanindt. Sæt bagstykkets midterste 14 (16) 16 (16) m 

på en hjælpep. Herefter strikkes hver bagside og ærme 

færdig hver for sig. Samtidig med raglanindt på hver 2. 

p, lukkes der i den bagerste halsudskæring på hver 2. p 

af for 6,2,1,1 (5,2,1,1,1) 5,2,1,1,1 (5,2,1,1,1,1) m i hver 

side.  

Luk de tilbageværende 2 m på p af, mens den anden 

side strikkes tilsvarende og spejlvendt. 

 

MONTERING OG HALSKANT 

Sy hullet under ærmerne til.  
Rund halskant: I forlængelse af nakkens m samles på 

rundp nr 3 ca. 140 (152) 164 (176) m op i halskanten inkl. 

m fra hjælpep, maskeantallet skal være deleligt med 2.  

Fra retten strikkes 1. p r. Strik 6 cm 1/1 rib. Luk alle m af. 

Vend halskanten ind mod vrangen og sy eller strik den 

fast indvendig, så den bliver 3 cm bred. 

V- halskant: I forlængelse af nakkens m samles på 

rundp nr 3 ca. 141 (155) 169 (183) m op i halskanten inkl. 

m fra hjælpep, maskeantallet skal være deleligt med 2 

+1 m.  Fra retten strikkes 1. p r. Marker den midterste m 

midt for – denne strikkes r på alle p. Strik 3 cm 1/1 rib, 

samtidig med at der på hver omg strikkes 2 m sm på 

hver side af den midterste m. Luk alle m af. 


