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Modelnummer 

61 

0/3 (3/6) 9/12 (18/24) mdr. 

28 m 

Middel 

Trunte 

 
 

MATERIALE: Trunte (100% merino uld, sw). 

STØRRELSER: 0/3 (3/6) 12 (24) mdr. 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 49 (54) 58 (62) cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 27 (30) 34 (38) cm. 

VIDDE FORNEDEN: Ca. 56 (66) 74 (82) cm. 

GARNFORBRUG: 3 (3) 3 (4) ngl. fv. 1380. 

TILBEHØR: 4 (4) 5 (5) knapper. 

PINDE: Nr. 2,5 og 3, rundpind nr. 2,5 (60 cm). 

STRIKKEFASTHED: 28 m og 38 p mønster = ca. 10x10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

RYG 

Slå 73 (79) 85 (91) m op på p nr. 2,5, og strik 10 p rib (1. p 

er arb vr-side): 1 kantm r, *1 r, 1 vr*, gent fra *-* og slut 

med 1 r, 1 kantm r. Skift til p nr. 3 og strik 1 p ret fra vr-

siden. På næste r-sidep strikkes mønster iflg. diag – vær 

opmærksom på at mønsteret begynder med at der 

strikkes vr over ribbens ret-m og ret over ribbens vr-m. 

Strik lige op til arb måler 16 (18) 21 (24) cm. Luk til ær-

megab i hver side for 3 (3) 4 (4) m. På næste r-sidep 

strikkes raglanindt: 1 kantm r, 1 enk indt, strik til der 

mangler 3 m, 2 r sm, 1 kantm r. På vr-siden strikkes de 2 

sammenstrikkede m i hver side som 1 vr-m så der langs 

raglansømmene løber en glatstrikket m, set fra arb r-

side. Gent raglanindt på hver 2. p – i alt 20 (22) 24 (26) 

raglanindt. Luk de sidste 27 (29) 29 (31) m på én gang.  

 

VENSTRE FORSTYKKE 

Slå 36 (39) 42 (45) m op på p nr. 2,5, og strik 10 p rib (1. p 

er arb vr-side): 1 kantm r, 0 (1) 0 (1) r, *1 vr, 1 r*, gent fra 

*-* og slut med 1 kantm r. Skift til p nr. 3 og strik 1 p ret 

fra vr-siden. På næste r-sidep strikkes mønster iflg. diag. 

Mønsteret beg som på ryggen og slutter som der er m til 

mod forkanten - vær opmærksom på at mønsteret 

begynder med at der strikkes vr over ribbens ret-m og 

ret over ribbens vr-m. Strik lige op til arb måler 16 (18) 21 

(24) cm. Luk til ærmegab i beg af r-sidep for 3 (3) 4 (4) 

m. På næste r-sidep strikkes raglanindt: 1 kantm r, 1 enk 

indt, strik p hen. På vr-siden strikkes de 2 sammenstrikke-

de m som 1 vr-m.  

Gent raglanindt på hver 2. p – i alt 18 (20) 22 (24) gan-

ge. Samtidig med 1. (1.) 2. (3.) raglanindt, beg indt til 

skrå halsudskæring i slutn af r-sidep, ved at de sidste 2 

m før kantm strikkes som 1 enk indt, hvorefter den sidste 

kantm strikkes r. Gent indt mod halsen på hver 3. p – 

dvs. skiftevis på ret- og vr-siden af arb. På vr-siden strik-

kes indt som 2 dr vr sm i beg af vr-sidep, lige indenfor 

kantm.  

Strik i alt 12 (13) 13 (14) indt til skrå halsudskæring. Når 

alle raglanindt + indt til skrå halsudskæring er strikket er 

der 3 m tilbage på p. Bryd tråden, tag 1 m løs af, strik 2 

m sm, træk den løse m over og træk tråden igennem 

den sidste m.  

 

HØJRE FORSTYKKE 

Strikkes som venstre forstykke, blot modsat.  

Strik ribben således: 1 kantm r, *1 r, 1 vr*, gent fra *-* og 

slut med 0 (1) 0 (1) r, 1 kantm r. Luk til ærmegab i beg af 

vr-sidep og strik raglanindt i slutn af r-sidep ved at strikke 

til der mangler 3 m, strik 2 r sm, 1 kantm r. På vr-siden 

strikkes de sammenstrikkede m som 1 vr-m. Strik indt til 

skrå halsudskæring i beg af r-sidep: Indt på r-siden strik-

kes ved at strikke 2 r sm indenfor kantm og indt på vr-

siden strikkes ved at strikke 2 vr sm lige før kantm.  

 

HØJRE ÆRME 

Slå 43 (43) 45 (47) m op på p nr. 2,5, og strik 10 p rib: 1 

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

Skift til p nr. 3 og strik 1 p ret fra vr-siden. På næste r-

sidep, strikkes mønster iflg. diag – vær opmærksom på 

at mønsteret begynder med at der strikkes vr over rib-

bens ret-m og ret over ribbens vr-m. Samtidig, på 3. p 

mønster, strikkes 1 udt i hver side indenfor kantm. Gent 

udt på hver 4. p (hver 4. p) hver 4. p (skiftevis hver 4. og 

hver 6. p) – i alt 10 (12) 14 (16) gange = 63 (67) 73 (79) m 

på p. Strik til ærmet i alt måler ca. 15 (17) 19 (23) cm. 

Bemærk at målet er et ca. mål da der skal sluttes med 

samme p i mønsteret som der er sluttet inden afluk til 

ærmegab på ryggen og forstykkerne. Luk til ærmegab i 

hver side for 3 (3) 4 (4) m = 57 (61) 65 (71) m tilbage. Strik 

raglanindt som beskrevet for ryggen 18 (20) 22 (24) 

gange = 21 (21) 21 (23) m tilbage. Luk fra r-siden for 

6,6,7 (6,6,7) 6,6,7 (7,7,7) m idet raglanindt fortsætter i 

modsatte side endnu 2 gange.  

 

VENSTRE ÆRME 

Strikkes som højre, men modsat. Dvs. at den øverste skrå 

aflukning strikkes fra vr-siden.  

 

MONTERING 

Sy raglansømmene og sy ærme- og sidesømmene.  

Forkanter: Med rundp nr. 2,5 strikkes m op rundt langs 

forkanterne og nakken. Langs de lodrette og skrå sider 

strikkes ca. 1 m op for hver p, men spring ca. hver 4. p 

over. Langs nakkens aflukkede m samt over hvert ær-

me, strikkes ca. 1 m op for hver aflukket m, men her 

springes ca. hver 10. m over. Det samlede m-antal skal 

være ulige. Strik 1. p dr r fra vr-siden. Fortsæt i rib: 1 

kantm r, *1 r, 1 vr*, slut med 1 r, 1 kantm r. Strik i alt 8 (8) 

10 (10) p rib idet der strikkes 4 (4) 5 (5) knaphuller på 3. 

(3.) 5. (5.) p rib. Et knaphul strikkes ved at lukke 2 m og 

på næste p, at slå 2 nye m op over de aflukkede.  

Knaphullerne strikkes langs højre forkant hvis trøjen er til 

en pige og langs venstre forkant, hvis trøjen er til en 

dreng. Placer det øverste knaphul ud for 1. indt til skrå 

halsudskæring og det nederste ca. 1½ cm fra bunden. 

De øvrige knaphuller placeres jævnt der imellem. Luk m 

af i rib på sidste p som strikkes fra vr-siden. Isy knapper-

ne. 



 

 

 
 

 
 

 

 


