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MATERIALE: Blend (50% bomuld, 50% acryl). 

STØRRELSE: S (M) L (XL) XXL 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 92 (100) 108 (116) 124 cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 54 (55) 57 (58) 58 cm. 

GARNFORBRUG: 10 (11) 12 (13) 15 ngl. fv 100. 

PINDE: Nr 3,5. Rundp nr 2,5 (40 cm). 

STRIKKEFASTHED: 24 m og 48 p (husk hver synlig retma-

ske tæller for 2 pinde) = ca. 10 x 10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Strik første og sidste m ret på alle pinde, herved får du 

en pæn fast kant. 

Hvor der i opskriften kun står et tal gælder det alle str. 

 

RYG 

Slå 113 (123) 133 (141) 151 m op på p nr 3,5. Strik 3 p 

glat – første p vr (= vr-siden af arb). Fortsæt således: 

1. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gent fra * til * og slut med 2 r. 

2. p: Strik alle m ret (= vr-siden af arb). 

3. p: 1 r, *1 r i den underliggende m (= strik alm. ret men 

- stik p ind i masken under m der sidder på p i venstre 

hånd), 1 vr* gent fra * til * og slut med 1 r i den under-

liggende m, 1 r.  

2. og 3. p danner mønster og gent.  

Når arb måler 32 cm, lukkes for 8 (10) 12 (14) 18 m i beg 

af de næste 2 p = 97 (103) 109 (113) 115 m på p. På 6. p 

herefter (= vr-siden), lukkes til raglan – i hver side – såle-

des: 2 r, 1 r løs af, 2 r sm, træk den løse m over, strik r til 

de sidste 5 m, - så 3 r sm, 2 r. 

Næste p: Som 3. mønsterpind, dvs. nu fortsætter pa-

tentmønsteret som før. Der tages ind til raglan på hver 

8. p. 

Når der er taget ind 5 (6) 7 (8) 8 gange i hver side = 77 

(79) 81 (81) 83 m på p, strikkes 3 p efter sidste raglan-

indt. Nu deles arb på midten til rygslids. Luk den midter-

ste m og strik hver side færdig for sig. Raglanindt fort-

sætter på hver 8. p – og den yderste m imod slidsen 

strikkes i ret på alle p hele vejen op. Når der er 24 (25) 

26 (26) 27 m tilbage, på hver halvdel, = samles de 2 

dele igen og der slås 1 ny m op imellem de 2 halvdele. 

Der skal endnu strikkes 1 raglanindt i hver side. Strik 3 p 

efter sidste raglanindt. Luk alle 45 (47) 49 (49) 51 m løst 

af (= der er foretaget 13 (14) 15 (16) 16 raglanindt i alt). 

 

FORSTYKKE 

Strikkes helt som ryggen til der er 61 (63) 65 (65) 67 m 

tilbage = 9 (10) 11 (12) 12 raglanindt. Strik 4 p efter sidste 

raglanindt. Luk så for de midterste 19 (21) 23 (23) 25 m 

og strik hver side færdig for sig. Luk i halssiden – på hver 

2. p – for 2 m og 7 x 1 m. Raglanindt fortsætter til der er 

4 m tilbage. Strik 3 p efter den 13. (14.) 15. (16.) 16. indt. 

Bryd garnet og afslut således: 2 r sm, 2 r sm, træk 1. m 

over 2. m og strik tråden igennem. 

 

ÆRMER 

Slå 55 (59) 63 (67) 67 m op og strik som beskrevet for 

ryggen. Først de 3 p glat og derefter mønster. Tag på 8. 

p 1 m ud – i hver side – indenfor den yderste kantm. 

Dette gent, på hver 14. (12.) 10. (10.) 8. p, til der er 83 

(91) 99 (107) 115 m på p. Når arb måler 43 cm, lukkes 

for 8 (10) 12 (14) 18 m i beg af de næste 2 p (= 67 (71)  

 

75 (79) 79 m tilbage). På 6. p, herefter, lukkes fra vr-

siden til raglan. Dette gent, på hver 8. p, til der er lukket 

3 (4) 5 (6) 6 gange til raglan i hver side. Her deles til slids 

og hver side strikkes færdig for sig. Luk den midterste m 

af og strik herefter den yderste m – mod slidsen – i ret 

hele vejen op. Der tages fortsat ind til raglan. Når der er 

17 m tilbage på hver halvdel, samles de 2 dele igen og 

der slås 1 ny m op imellem de 2 halvdele. Fortsæt rag-

lanindt på hver 8. p. Når der er 15 m tilbage, strikkes 3 p 

efter sidste indt. Luk alle m løst af. Strik det andet ærme 

på samme måde.  

 

MONTERING OG KANTER 

Arb bør ikke presses. Sy raglansømmene sammen fra 

retsiden med madrassting. Sy side- og ærmesømmene. 

Strik, med rundp nr 2,5, m op rundt i halskanten 43 (45) 

47 (47) 49 m over nakken, 13 m over ærmet, 20 m langs 

den skrå side, 19 (21) 23 (23) 25 m midt foran, igen 20 m 

op langs den skrå side, 13 m over ærmet. Strik 2 omg vr, 

1 om r. Strik, herefter, 6 omg rib 1 r 1 vr. Så 3 omg r. Luk 

af i ret. 


