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Modelnummer 

60 

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

20 m 

Let 

lana cotton 212 

 
 

MATERIALE: lana cotton 212 (50% wool sw, Extrafine 

merino, 50% cotton). 

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

MODELLERNES BRYSTVIDDE: Ca. 52 (55) 62 (67) cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 26 (28) 32 (36) cm. 

GARNFORBRUG: 

Dreng: 5 (5) 6 (6) ngl. fv. 435. 

Pige: 6 (6) 7 (7) ngl. fv. 100. 

TILBEHØR: 3 knapper (Ø 10-12 mm). 

PINDE: Nr. 5. 

STRIKKEFASTHED: 20 m og 38 p i retriller og dobb garn = 

ca. 10x10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

DRENGETRØJE 

 

RYG 

Med dobb garn og på p 5 slås 53 (56) 63 (68) m op. Strik 

lige op i retriller til arb måler 13 (14) 17 (20) cm. På de 

næste to p lukkes 2 (2) 3 (3) m af i hver side. 

Raglan: Herefter tages 1 m ind i hver side således:  

Indtag-p: 2 r, 2 r sm, strik til der er 4 m tilbage på p og 

strik 2 dr r sm, 2 r.  

Strik denne indt-p på hver 2. p 13 (13) 15 (17) gange. 

Derefter på hver 4. p 3 (4) 4 (4) gange, rest 17 (18) 19 

(20) m. Strik 2 p lige op, og luk alle m af. 

 

HØJRE FORSTYKKE 

Med dobb garn på p 5, slås 29 (31) 34 (37) m op. Strik 

retriller lige op i beg af retp. I slutn af retp lukkes af til 

raglan som på ryggen. Når arb mangler 10 p i at måle 

det samme som ryggen, dannes hals - raglan indt fort-

sætter.  

Hals: Luk 6 (7) 7 (7) m af i beg af retp 1 gang og 3x 2 m. 

 

VENSTRE FORSTYKKE 

Strikkes som højre, men spejlvendt. Desuden strikkes 3 

knaphuller op langs forkanten. Et knaphul strikkes 2 m 

inde fra forkanten, ved at strikke de næste 2 m r sm og 

slå om p. Nederste knaphul strikkes på samme p som 

første indt til raglan, og der strikkes 11 (13) 15 (17) p 

imellem dem. 

 

HØJRE ÆRME MED OPSLAG 

På p nr 5 og med dobb garn, slås 29 (32) 33 (35) m op. 

Strik 4 (5) 5 (5) cm retriller lige op = opslag, og sæt et 

mrk. 

Fortsæt i retriller, idet der tages 1 m ud på skiftevis hver 

4. og 6. p 10 (12) 13 (15) gange i hver side. Tag m ud 

indenfor 2 m, ved at strikke m-lænken dr ret om. 

Når alle udt er strikket = 49 (56) 59 (65) m, og ærmet 

måler ca. 14 (17) 20 (23) cm fra mrk, lukkes 2 (2) 3 (3) m 

af i hver side.  

 

Raglan: Tag 1 m ind - 2 m inde - på hver 4. p 0 (0) 3 (2) 

gange i hver side. Derefter på hver 2. p 17 (19) 16 (20) 

gange i hver side, rest 11 (14) 15 (15) m.  

Hals: Luk i beg af retp 3,3,3 (4,4,4) 4,4,5 (4,4,5) m af, 

samtidig med raglanindt i slutn af p. 

 

VENSTRE ÆRME MED OPSLAG 

Strikkes som højre, men spejlvendt. 

 

MONTERING 

Monter fra retten med madrassting. Sy de 4 raglan-

sømme sm 1 hel m ind. Sy side- og ærmesømmene 

sammen, ned til ca. 2 cm fra mrk. Resten af ærmet (= 

opslag + lidt mere) sys sammen fra vrangen af arb. Fold 

opslaget om på retten, og sy knapper i forkanten. 

Hæft/sy de evt. lidt løse m ved aflukn i halsen, så 'hals-

kanten' bliver pæn. 

 

 

 

PIGETRØJE MED FLÆSER 

 

RYG 

Med dobb garn og på p nr 5, slås 155 (164) 183 (200) m 

op. Strik retriller med indt således: 

Strik 2 (4) 6 (6) p lige op, og strik næste p således: 1 (1) 2 

(1) ret * 2 ret sm, 1 ret*. Gent fra * til * og slut p med 1 

ret. Strik 1 p ret over alle 104 (110) 123 (134) m. 

Næste p strikkes: 1 (1) 2 (1) ret * 2 r sm*. Gent * til * og 

slut med 1 ret, rest 53 (56) 63 (68) m. 

Fortsæt lige op over disse m til arb måler 14 (15) 18 (21) 

cm. I beg af de næste 2 p lukkes 2 (2) 3 (3) m af, og der 

tages ind til Raglan som på ryggen til DRENGETRØJE. 

 

HØJRE FORSTYKKE 

Med dobb garn og p 5, slås 83 (85) 94 (103) m op. Strik 2 

(4) 6 (6) p lige op og tag ind på næste p således: 1 (2) 2 

(2) ret * 2 ret sm, 1 ret * Gent fra * til * og slut p med 1 (2) 

2 (2) ret. Strik 1 p ret over alle 56 (58) 64 (70) m, og tag 

ind på næste p: 1 (2) 2 (2) ret * 2 ret sm *. Gent fra * til * 

og slut p med 1 (2) 2 (2) ret.  

Fortsæt lige op over de rest 29 (31) 34 (37) m.  

I beg af vrangp lukkes 2 (2) 3 (3) m af i samme højde 

som på ryggen. Tag ind til raglan i slutn af retp som på 

ryggen. I beg af retp strikkes et knaphul 2 m inde, ved 

at strikke de 2 næste m ret sm og slå om p. Fortsæt 

med raglanindt, og strik 2 knaphuller mere, med 11 (13) 

15 (17) p mellemrum.  

Hals: Strikkes som hals på DRENGETRØJENS højre forstyk-

ke. 

 

VENSTRE FORSTYKKE 

Strikkes som højre, men spejlvendt og uden knaphuller. 

 

 



HØJRE ÆRME 

På p 5 og med dobb garn slås 83 (92) 93 (101) m op. 

Strik flæse som på ryggen. Når alle 6 (8) 10 (10) p flæse 

er strikket, rest 29 (32) 33 (35) m, fortsættes i retriller. Tag 

1 m ud 10 (12) 13 (15) gange i hver side på hver 4. p = 

49 (56) 59 (65) m. Når hele ærmet måler ca 14 (17) 20 

(23) cm, lukkes 2 (2) 3 (3) m af i hver side, og der tages 

ind til Raglan, som på højre ærme på DRENGETRØJEN. 

 

VENSTRE ÆRME 

Strikkes som højre, men spejlvendt. 

 

MONTERING OG FLÆSEKRAVE 

Sy raglansømmene sammen 1 m ind. Sy ærme- og side-

sømmene sammen 1 m ind.  

Flæsekrave: Rundt i halsen og fra vrangsiden strikkes 46 

(52) 55 (58) m op. Beg og slut 3 m inde på forkanten, og 

strik ca. 1 m op for hver aflukket m. På næste p tages m 

ud således. 2 r * 1 r, tag 1 m ud ved at strikke m-lænken 

dr ret op *. Gent fra * til * og slut med 2 r. Strik 1 p r over 

alle m. Tag ud på næste p ved at strikke 2 r * 2 r, tag 1 

m ud *. Gent fra * til * og slut med 2 r. strik 2 (4) 6 (6) p 

ret over alle 130 (148) 153 (169) m, og luk af i ret. Sy 

knapper i. 


