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MATERIALE: Arezzo lin (29% Linen, 37% Cotton, 34% 

Bamboo). 

STØRRELSER: S (M) L (XL) XXL 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 90 (98) 106 (114) 124 cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 59 (60) 61 (62) 63 cm. 

GARNFORBRUG: 

Bundfv.: 6 (6) 7 (8) 9 ngl. fv. 390. 

Kontrastfv.: 1 ngl., alle str. fv. 1506. 

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

STRIKKEFASTHED: 24 m og 32 p = 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 110 (120) 130 (138) 150 m op på p nr 3,5 med kon-

trastfv (= lys). Skift til p nr 3 og strik 1 p vr. Skift til bundfv 

og strik 4 p rib, idet 1.p strikkes således:  0 (1) 0 (0) 0 r, * 2 

r, 2 vr * gent fra * til * og slut med 2 (3) 3 (2) 2 r. Skift til p 

nr 3,5 og fortsæt i glat med bundfv. Når arb måler 38 

cm, lukkes for 3 (6) 8 (9) 12 m i beg af de næste 2 p = 

104 (108) 114 (120) 126 m tilbage. Herefter lukkes til rag-

lan – i hver side – således: 1 r, 1 enk indt, strik r til de 

sidste 3 m - så 2 r sm, 1 r. Næste p: 1 r, strik vr til den 

sidste m, - så 1 r. Gent disse 2 p til der er 36 (38) 40 (42) 

44 m tilbage. Luk alle m af. 

 

FORSTYKKE 

Strikkes helt som ryggen til der 98 (100) 102 (104) 106 m 

(= 3 (4) 6 (8) 10 raglanindt. Her deles arb til V-udskæring 

og hver side strikkes færdig for sig. Højre side: Strik til de 

sidste 3 m mod V-udskæringen – så 2 r sm, 1 r. Gent 

denne indt, på hver 4. p, endnu 10 (9) 8 (7) 6 gange. 

Herefter, på hver 2. p i alt 5 (7) 9 (11) 13 gange. Samti-

dig fortsætter raglanindt – og når der er 4 m tilbage, 

afsluttes således: Bryd garnet og strik 2 r sm, 2 r sm, træk 

den bageste m over den forreste og træk tråden igen-

nem m. Venstre side: Strikkes som højre – men indt i 

halssiden strikkes således: 1 r, 1 enk indt, strik r og strik 

raglanindt i slutn af p. 

 

HØJRE ÆRME 

Slå 72 (80) 88 (94) 104 m op på p nr 3,5 med kontrastfv 

(= lys). Skift til p nr 3 og strik 11 p ret, idet der på 5. p 

tages 1 m ud – i hver side – indenfor den yderste m. 

Dette gent, på hver 6. p – endnu 7 gange. Efter de 11 p 

ret, skiftes til bundfv og p nr 3,5. Fortsæt i glat og med 

udt til der 88 (96) 104 (110) 120 m på p. Når arb måler 15 

cm, lukkes for 3 (6) 8 (9) 12 i beg af de næste 2 p (= 82 

(84) 88 (92) 96 m tilbage. Herefter lukkes til raglan som 

beskrevet for ryggen til der er 18 m tilbage. Luk fra retsi-

den for 5, 5, 6 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 OG KANTER 

Pres delene let på vr-siden med et fugtigt stykke over. 

Sy raglansømmene, og sy side- og ærmesømmene. 

Strik, med rundp nr 2,5 og bundfv, m op i halskanten 

således: 34 (36) 38 (40) 42 m over den lige nakke, så 14 

m over ærmet, 50 (51) 50 (51) 50 m langs den skrå side 

(= spring hver 8. p over), 1 m lige i spidsen, igen 50 (51) 

50 (51) 50 m langs den skrå side, 14 m over ærmet (= 

163 (167) 167 (171) 171 m i alt. Skift til rundp nr 3 og strik 

4 omg rib 2 r, 2 vr, idet der på hver omg tages ind i spid-

sen således: Strik til de sidste 2 m før spids-m, så 1 enk 

indt eller 2 vr sm, strik spids-m r, 2 r sm eller 2 vr sm. Rib-

maskerne skal være ens på hver side af spidsmasken. 

Skift til kontrastfv og strik endnu 1 omg – på samme 

måde. Luk af i rib og tag også ind i spidsen på denne 

omg. 


