
 
 

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

STØRRELSE: XS/S (S/M) M/L (L/XL). 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 85 (94) 102 (111) cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. midt bag: 54 (55) 56 (57) cm. 

GARNFORBRUG: 6 (6) 7 (8) ngl. Fv. 922. 

PINDE: Nr. 3, rundp nr.2,5 (40 cm) til halskant, rundp nr. 3 

(80 cm) til nederste kant. 

HÆKLENÅL: Nr. 2,5. 

STRIKKEFASTHED: 27 m og 39-40 p mønster = 10x10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

RYG 

Slå 45 (57) 69 (81) m op på p nr. 3 og strik iflg. diag idet 

1. p strikkes fra arb vr-side. I slutn af de første 24 p, slås 3 

nye m op = 36 nye m i hver side. 

Når alle nye m er slået op, er der 117 (129) 141 (153) m 

på p. Strik lige op til der er strikket 3 hele mønsterrappor-

ter i højden. Arb måler nu ca. 35-36 cm – målt midt for / 

ca. 28-29 cm i siden. Fortsæt iflg. diag, men luk til ær-

megab i hver side, i beg af p for 4 (7)10 (13) m = 109 

(115) 121 (127) m tilbage. På næste r-sidep strikkes rag-

lanindt ved at strikke de 2 første og de 2 sidste m sm. 

Gent raglanindt på hver 2. p – i alt 28 (30) 32 (34) gan-

ge = 53 (55) 57 (59) m tilbage. Luk de sidste m på én 

gang.  

 

FORSTYKKE 

Strikkes som ryggen til der er strikket 18 (20) 22 (24) rag-

lanindt. På næste vr-sidep lukkes de midterste 31 (33) 35 

(37) m til hals og hver side strikkes færdig for sig. Luk i 

halssiden for 3,2,1,1,1,1 m. Samtidig fortsætter raglan-

indt til der er 4 m tilbage. Bryd garnet – strik m sm 2 og 2 

– træk så 1. m over 2. m og træk tråden igennem m. 

Strik den anden side på samme måde, men spejlvendt. 

 

HØJRE ÆRME 

Slå 87 (93) 99 (107) m op på p nr. 3 og strik rib 1 kantm r 

* 1 vr, 1 dr r * gent fra *-* og slut med 1 vr, 1 kantm r. Strik 

ialt 3 cm rib – sidste p fra r-siden. Strik 1 p vr fra vr-siden 

hvor m-antallet reguleres således:  

Str. XS/S: Tag 4 m ind jævnt fordelt til 83 m. 

Str. S/M: M-antallet forbliver uændret og der strikkes 

derfor blot vr. 

Str. M/L: Tag 4 m ud jævnt fordelt, ved at strikke lænken 

mellem m dr vr op, til 103 m. 

Str. L/XL: Tag 6 m ud jævnt fordelt, ved at strikke lænken 

mellem m dr vr op, til 113 m. 

I beg af de næste 2 p lukkes til ærmegab som på ryg-

gen - samtidig strikkes iflg. diag idet der beg i rapporten 

således at mønsteret passer ud for hinanden på 

ryg/forstykke og ærmer ved raglanindt. Når den hul-

mønstrede del af diag skal strikkes på ærmet, tælles ud 

fra midten i mønsteret, så der beg og sluttes ens.  

Strik raglanindt som beskrevet for ryggen til der i alt er 

strikket 26 (28) 30 (32) raglanindt og der er 23 m tilbage. 

Luk fra r-siden for 7,7,7 m idet der tages ind til raglan i 

slutn af p endnu 2 gange. 

 

VENSTRE ÆRME 

Strikkes som højre, men spejlvendt dvs. luk foroven af 

ærmet fra vr-siden. 

 

MONTERING 

Sy raglansømmene, sy sidesømmene og den lille ærme-

søm.  

 

Nederste kant: Beg ved venstre sidesøm. Med rundp nr. 

3 strikkes ca. 111 (123) 135 (147) m op langs forstykkets 

nederste kant, og derefter et tilsvarende m-antal langs 

ryggens nederste kant = i alt ca. 222 (246) 270 (294) m. 

Strik 3 omg vr hvor m aflukkes på sidste omg.  

Halskant: Med rundp nr. 2,5 strikkes ca. 146 (150) 154 

(158) m op langs halskanten. Maskeantallet skal være 

lige. Strik rib * 1 dr r, 1 vr *. Når halskanten måler 3 cm, 

lukkes af.  

Hæklet picotkant: Med hæklenål nr. 2,5 hækles en 

picotkant langs halskantens rib. Sæt garnet til med 1 fm 

* Hækl 4 lm, hækl 1 kædem tilbage i 1. lm, spring pico-

tens længde over, hækl 1 kædem ned igennem kan-

ten *. Gent fra *-*.  

Hækl en tilsvarende kant langs ærmerne. 

 

 

 

 


