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MATERIALE: MERINO COTTON (50% Wool superwash, 

50% Cotton). 

STØRRELSER: 2-4 (4-6) 6-8 (8-10) 10-12 år. 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 72 (78) 84 (90) 90 cm. 

HEL LÆNGDE:  Ca 35 (38) 41 (46) 49 cm. 

GARNFORBRUG: 

Fv. 1 = 3 (4) 4 (5) 5 ngl. fv. 100, 

Fv. 2 = 3 (3) 4 (4) 5 ngl. fv. 282. 

PINDE: Rundp og strømpep nr 3,5 og 4 

STRIKKEFASTHED: 20 m og 22 p mønster = 10x10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

BULLEN 

Slå 144 (156) 168 (180) 180 m op på rundp nr 3,5 med fv 

1, og strik 3 (4) 5 (6) 6 cm dobbelt rib således: *2 r, 2 vr*, 

gent fra * til * omg ud. Skift til p nr 4 og fv 2 og strik 2 

omg. Næste omg: Beg med 3. rk i diag og strik i alt 3 (3) 

4 (4) 4 gange diag (strik 1. og 2. omg i diag med efter-

følgende, så der bliver 4 omg fv. 1 mellem hovederne) 

til arb måler ca. 24 (24) 29 (31) 31 cm. På sidste p i diag 

lukkes til ærmegab således: Strik 66 (72) 78 (84) 84 m, luk 

6 m, strik 66 (72) 78 (84) 84 m, luk 6 m. Lad arb hvile. 

 

ÆRMER 

Strikkes på strømpep. eller lille rundp. Slå 32 (36) 40 (44) 

48 m op på p nr 3,5 med fv1 og strik 4 cm dobbelt rib, 2 

r, 2 vr. Skift til p 4 og fv 2, og strik 2 omg, OBS! På første 

omg tages der 16 (24) 20 (16) 24 m jævnt ud, = 48 (60) 

60 (60) 72 m. Næste omg: Beg med 3. rk i diag og strik i 

alt 3 (3) 5 (5) 5 gange diag (strik 1. og 2. omg i diag 

med efterfølgende, så der bliver 4 omg fv. 1 mellem 

hovederne). På sidste omg i diag lukkes for 3 m på hver 

side af omg beg Lad arb hvile. 

Strik et ærme magen til. 

 

RAGLAN 

STRIBER: *2 omg fv 2, 2 omg fv 1* gent fra * til * 

Alle m strikkes nu ind på samme p (beg med fv 2) sam-

tidig med at der sættes en markør ved hver samling, i 

alt 4 markører. Herefter tages der ind således: strik til 2 m 

før markør, tag 1 m r løst af, 1 r, træk den løse m over, 1 

r, 2 m r sm. Gent ved alle 4 markører på hver 2. p 13 (15) 

15 (16) 17 gange. Fortsæt raglanindt, samtidig med at 

der tages ind til hals således: luk de midterste 12 (14) 14 

(14) 16, m. Fortsæt i striber og strik resten af blusen frem 

og tilbage på rundp i glatstrikning således: der strikkes 

på hver 2. p 2 m r sm i beg og slutn af arb i alt 6 (7) 8 (9) 

9 gange. Lad de rest 40 (48) 50 (54) 58, m hvile. 

 

HALSKANT 

Med fv 1 og p nr 3,5 samles 20 (22) 26 (28) 32 m op 

langs halskanten på forstykket = i alt 60 (70) 76 (82) 90 m 

på p. Strik 8 (10) 10 (12) 12 p dobbelt rib, 2 r, 2 vr, deref-

ter lukkes alle m løst af i dobbelt rib. 

 

MONTERING 

Hæft enderne og sy hullerne under ærmerne pænt 

sammen. Damp arb under vådt viskestykke, eller med 

dampstrygejern, der skal ikke presses, men mens arb er 

fuld af damp trækkes forsigtigt i forskellige retninger, for 

at rette mønsteret til. 

 

 
 

 


