
KAYA / 1813 / Design Lærke Bagger 

 

 
 

MATERIALE: Alicante Cotton (100% bomuld). 

STØRRELSER: S (M) L (XL) 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 90 (95) 100 (105) cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 36 (36) 42 (42) cm (fra armhule til rib). 

GARNFORBRUG: 

Ensfarvet: 

7 (7) 8 (9) ngl. fv. 7017. 

Stribet: 

Fv A: 4 (4) 5 (6) ngl. fv. 2010, 

Fv B: 3 (3) 4 (5) ngl. fv. 435. 

PINDE: Rundp nr. 2,5 og 3 (to stk.), strømpep nr. 2,5 og 3. 

STRIKKEFASTHED: 26 m og 35-36 p glat = ca. 10 x 10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Trøjen kan strikkes i stribemønster eller ensfarvet, se da 

bort fra vejledning ang. striber. Flæsen foroven er strik-

ket separat og sammenstrikket med trøjen inden afluk-

ning af trøjens øverste kant. Stropperne bindes på skuld-

rene med sløjfer.  

 

STRIBEMØNSTER 

4 omg r på rundp med fv A, 

4 omg r på rundp med fv B. 

Gent. 

 

BULLEN 

Slå 222 (234) 246 (258) m op på rundp 2,5 med fv A. 

Sæt markør ved omg´s beg og strik rib (1 dr r, 1 vr) 111 

(117) 123 (129) m, sæt markør og strik omg ud. (markø-

rer = trøjens sider). Strik 6 cm rib. Skift til p 3 og glat (stri-

bet version: Strik stribemønster efter vejledning.) Når arb 

måler ca. 8 cm (inkl. rib) strikkes 2 indt i hver side såle-

des; *efter markør strik 2 r, 2 r sm, strik indtil 4 m før næ-

ste markør, strik 1 enk indt, 2 r* gent dette p ud. Gent 

indt for hver 4 (4) 5 (5) cm i alt 5 gange = 202 (214) 226 

(238) m på omg. Strik til hele arb (inkl. rib) måler ca. 36 

(36) 42 (42) cm. (stribet version: pas det ind efter 3. p 

med fv A i stribemønsteret.) Næste p (også med fv A): 

Luk 5 m på hver side af markørerne af til ærmegab. Lad 

arb hvile. 

 

ÆRME 

Slå 50 (52) 52 (54) m op på strømpep 2,5 med fv A (sæt 

markør ved omg beg) og strik rib (1 dr r, 1 vr) 6 cm. Skift 

til strømpep 3 og glat (stribet version: strik stribemønster 

efter vejledning.). Strik ca. 2 cm og tag 1 m ud på hver 

side af omg beg. Gent disse udt for hver 2 cm til der er 

64 (68) 72 (78) m på omg. Fortsæt lige op til arb måler 

ca. 45 (46) 47 (48) cm (stribet version: pas det ind efter 

3. p med fv A i stribemønsteret.). Næste p (også med fv 

A): Luk 5 m på hver side af markør og lad arb hvile. Strik 

et ærme magen til.  

 

BÆRESTYKKE 

Sæt alle delene på rundp 3, idet ærmerne sættes ind 

over ærmegabene på ryg/forstykke. Sæt markør midt 

på ryggen = omg beg. Sæt garnet til her (stribet versi-

on: fortsæt med stribemønster efter vejledning som på 

krop og ærmer. OBS start med fv B). Strik 1 omg glat og 

sæt markør i hver overgang mellem delene til bære-

stykket = 4 markører. Tag ind til raglan på næste omg  

 

sådan: *strik til 3 m før markør, 1 enk indt, 2 r, 2 r sm* 

gent fra * til * omg ud, og på hver 2. omg efterfølgen-

de. Strik i alt 8 omg (stribet version: en stribe med fv B og 

en stribe med fv A. Sidste omg skal være 4. p i stribe-

mønster med fv A), der skal nu være i alt 258 (278) 298 

(322) m på omg. Lad arb hvile på p og lad raglan mar-

kører blive på p.  

 

FLÆSE 

Med farve A: Slå 516 (556) 596 (644) m op på rundp 3, 

sæt markør ved omg’s beg. (Ensfarvet version: strik glat 

rundt 35 omg) el (stribet version: strik stribemønster rundt 

efter vejledning. Strik 4 gent af stribemønster = 8 striber 

(4 fv A, 4 fv B) og strik efterfølgende 3 omg med fv A). 

Næste p med fv A: Strik 2 r sm p ud, så maskeantallet 

bliver halveret til 258 (278) 298 (322) m. Tag bærestykket 

og start fra midt bag med fv A (omg’s beg). Sæt rundp 

med flæsen “ovenpå” rundp med bærestykket og strik 

m fra forreste p r sm med m fra bagerste p indtil alle m 

fra begge p er brugt. Lad raglan markører blive på p. 

Sørg for at maskeantallet er det samme på begge p 

ellers vil flæsen forskubbe sig. Strik 1 cm rib (1 dr r, 1 vr) 

med fv A. Næste omg (med fv A): Luk alle m af, ikke for 

stramt og ikke for løst. 

 

MONTERING OG STROPPER 

Sy ærmegabene sm fra vr siden. Hæft alle ender. Mål 

fra ovenover en af raglan-markørerne ca. 8-9 cm (eller 

ønsket længde) ind på brystet. I de aflukkede m på 

trøjens øverste kant (flæse + bærestykke) strikkes der 6 

m op til strop på p 2,5. Strik glat frem og tilbage 25 cm 

eller ønsket længde og luk af. Gent ved de 3 andre 

raglan-markører. 


