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MATERIALE: Arezzo lin (29% linen, 37% cotton, 34% bam-

boo) eller Wool Silk (75% Organic Lambswool, 25% silk). 

STØRRELSER: S (M) L (XL) 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 95 (100) 105 (110) cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 56 (58) 60 (62) cm. 

GARNFORBRUG: 

Arezzo lin: 10 (11) 12 (13) ngl. fv. 1506. 

Wool Silk: 10 ngl. fv 3007. 

PINDE: Nr. 2,5 og 3, rundp 2,5 og 3, strømpep 2,5 og 3. 

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

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Forstykke og bagstykke er strikket separat og samlet på 

rundp lige under armhulen for at skabe en lang slids. 

Bindebånd er strikket efterfølgende. 

Strik første og sidste m r på alle pinde (ikke ved rund-

strikning), så får du en pæn og lige kant.  

 

FORKORTELSER 

Glat: ret på retsiden, vrang på vrangsiden 

1 enk indt: 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den strik-

kede. 

1 udt: tag lænken op før næste m og strik den dr ret. 

 

BAGSTYKKE 

Slå 127 (133) 139 (145) m op på p 2,5 og strik rib frem og 

tilbage således; 1 kantm r, *1 vr, 1 r* gent fra * til * slut 

med 1 kantm r. Fortsæt lige op i rib til arb måler 4 cm 

(gælder alle str.). Skift til p 3 og glatstrik, MEN fortsæt 

med rib over de første 6 m OG sidste 6 m af p arb op. 

Strik til arb inklusive rib måler 34 (35) 37 (39) cm. Lad arb 

hvile.  

 

FORSTYKKE 

Strikkes som bagstykke. 

 

SAMLING AF BAGSTYKKE OG FORSTYKKE 

Strik masker fra forstykke over på rundp 3 i glatstrik (fort-

sæt i rib ved kanter/samling) Sæt markør i = trøjens side. 

Strik masker fra bagstykke over på samme rundp (fort-

sæt i rib ved kanter/samling) Sæt markør i = trøjens 

anden side.  I alt 254 (266) 278 (290) m på omg. Strik 1 

cm og luk 5 m på hver side af markørerne af til ærme-

gab. Lad arb hvile. 

 

ÆRMER 

Slå 58 (60) 60 (62) m op på strømpep 2,5 (sæt markør 

ved omg beg) og strik rib (1 r, 1 vr) 6 cm. Skift til rundp 3 

og glatstrik og fordobl maskeantallet på første omg 

således strik *1 r, 1 udt gent fra * til * omg ud. I alt 116 

(120) 120 (124) m. Strik 2 cm. Tag 1 m ind på hver side af 

omg beg (strik 2 r sm) og gent disse indt for hver 2 cm til  

 

der er 94 (100) 104 (110) m på p. Fortsæt lige op til hele 

arb måler 44 (45) 46 (47) cm. Luk 5 m på hver side af 

markør og lad arb hvile.  

Strik et ærme magen til.  

 

BÆRESTYKKE 

Sæt alle dele på rundp 3, idet ærmerne sættes ind 

over ærmegabene på ryg/forstykke. 

 

Sæt markør midt på ryggen = omg beg. Sæt garnet til 

her, strik 1 omg glat og sæt markør i hver overgang 

mellem delene til bærestykket = 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 efterfølgende. Fortsæt raglan indt til der er 66 (66) 

68 (68) m på forsiden af bærestykket. Næste p: Luk de 

midterste 24 (24) 26 (26) m af til hals og strik omg ud. 

Bryd garnet. Flyt alle m fra den ene side af “midt bag” 

over på p (uden at strikke dem), så der kan beg at 

strikke halsudskæring fra venstre side af arb hals (“forsi-

den”). Strik nu frem og tilbage over arb og fortsæt med 

raglan indt på retsiden. Luk for 3,2,2,1 til halsudskæring i 

beg af hver p (alle str.). Fortsæt med raglan indt til alle 

m på forsiden af bærestykket er brugt. Luk de resteren-

de m af.  

 

MONTERING OG HALSKANT 

Strik ca. 120 (120) 124 (124) m op rundt i halskanten på 

rundp 2,5 og strik rib (1 r, 1 vr) 6 cm. Luk løst af. Buk hals-

kanten halvt om på vrangen og monter med løse sting 

(pas på med at stramme). Sy ærmegabene sm fra vr 

siden. Hæft alle ender.  

 

BINDEBÅND 

Slå 9 m op på p 2,5 og strik rib således: 1 kantm r, *1 vr, 

1 r* gent fra * til * slut med 1 kantm r. Strik ca. 30 cm eller 

ønsket længde og luk af i rib. Strik 8 bindebånd i alt. 

Monter bindebånd i trøjens åbne sider således: fra rib-

ben forneden måles 11 (12) 12 (13) cm op, monter et 

bindebånd her langs trøjens ribkant på den “inderste” 

side. Fra ribben forneden måles 22 (24) 24 (26) cm op, 

monter det andet bindebånd her langs trøjens ribkant 

på den “inderste” side. Gent ved alle trøjens 4 sider. 


