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MATERIALE: MERINO COTTON (50% wool/50% cotton). 

STØRRELSER: S (M) L (XL)  

MODELLENS BRYSTVIDDE: 89 (98) 104 (114) cm. 

HEL LÆNGDE: 53 (55) 57 (59) cm. 

GARNFORBRUG: 

Fv. B: 2 (2) 3 (4) ngl. fv. 1090. 

Fv. A: 12 (12) 13 (14) ngl fv 100. 

PINDE: Nr. 4 og rundp nr. 3,5. 

STRIKKEFASTHED: 22 m og 31 p glat = ca. 10 x 10 cm, 18 

m og 44 p patent = ca. 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Ved alternativt garnvalg anbefaler vi IKKE ORGANIC 

Trio, da det bliver for løst i patenten. 

Jumperen er strikket patent på ærmer og krop, og glat 

på bærestykket. Der er brugt samme pindstørrelse til 

det hele, undtagen halskant. Dette giver en smuk effekt 

af volumen og indsnævring.  

Strik første og sidste m r på alle p (ikke ved patent), så 

får du en pæn og lige kant.  

 

PATENTMØNSTER 

1. p: *slå om, tag 1 mv r løs af, 1 r* gentag fra * til *  

2. p: *slå om, tag 1 m vr løs af, 2 m r sm (den løse m + 

omslag)* gent fra * til * 

Gentag 2. p hele tiden.  

 

RYG 

Slå 98 (108) 116 (126) m op på p 4 med fv B og strik 

patent til arb måler 5 cm. Skift til fv A og fortsæt i patent 

til hele arb måler 31 (32) 34 (36) cm. Skift til glatstrik 

således: *1 r, 2 r sm (den løse m + omslag) = forsiden af 

arb. Strik vr tilbage og fortsæt lige op i glat til arb måler i 

alt 32 (33) 35 (37) cm. Arb vil naturligt “snævre” lidt ind 

ved glatstrik. Luk for 3 (4) 5 (6) m i beg af de næste 2 p 

= 92 (100) 106) 114 m tilbage. Herefter lukkes til raglan i 

hver side således: 1 r, 1 enk indt, strik r til de sidste 3 m, 2 

r sm, 1 r. Gent disse indt på hver 2. p til der er 36 (40) 42 

(46) m tilbage. Luk alle m af.  

 

FORSTYKKE 

Strikkes som ryggen til der er 58 (62) 64 (68) m på p. Luk 

fra vr-siden for de midterste 20 (24) 26 (30) m og strik 

hver side færdig for sig. Luk i halssiden for 2 m og 1 m 5 

gange. Samtidig fortsætter raglan-indt, til der er 3 m 

tilbage. Bryd garnet - afslut således: 1 r løs af, 2 r sm, 

træk den løse m over de 2 r sm og træk tråden 

igennem m. Strik den anden side færdig på samme 

måde - men spejlvendt.  

 

HØJRE ÆRME 

Slå 80 (86) 92 (98) m op på p 4 med fv B og strik patent 

til arb måler 5 cm. Skift til fv A og fortsæt i patent til hele 

arb måler 43 cm eller ønsket længde. Skift til glatstrik 

således: *1 r, 2 r sm (den løse m + omslag) = forsiden af 

arb. Strik vr tilbage og fortsæt lige op i glat til arb måler i 

alt 44 cm eller ønsket længde. Luk for 3 (4) 5 (6) m i beg 

af de næste 2 p = 74 (78) 82 (86) m på p. Herefter 

lukkes til raglan i hver side som beskrevet på ryggen. 

Når der er 22 m tilbage lukkes fra retsiden for 6,7,7 m, 

idet der tages ind i slutningen af p endnu 2 gange.  

 

VENSTRE ÆRME 

Strikkes som højre - men spejlvendt dvs luk foroven af 

ærmet fra vr-siden.  

 

MONTERING OG HALSKANT 

Sy raglansømmene og sy side- og ærmesømmene. Strik 

ca. 126 (132) 138 (144) m op i halskanten med rundp 3,5 

og fv A og strik 1,5 cm rib (1 dr r, 1 vr). Skift til fv B, 

fortsæt i rib og strik til kanten måler i alt 5 cm. Luk løst af, 

og buk halskant halvt om på vrangen og monter med 

løse sting. 


