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Modelnummer 

61 

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

30 m 

XX 

lana cotton 212 

 
 

MATERIALE: lana cotton 212 (50% wool sw Extrafine me-

rino, 50% cotton). 

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

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 23 (26) 28 (31) cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 30 (34) 40 (44) cm. 

GARNFORBRUG: 3 (3) 4 (4) ngl. fv. 3803. 

TILBEHØR: 1 hægte eller en lille knap (Ø 8 mm). 

PINDE: Nr. 3. Rundp nr 3 (60 cm) til at strikke frem og 

tilbage på. 

STRIKKEFASTHED: 30 m og 40 p glat på p 3 = ca. 10x10 

cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

RYG 

På p nr 3 slås 191 (231) 251 (281) m op. Strik 14 (16) 18 

(20) p flæse efter diag. Fortsæt i glat over de rest 77 

(93) 101 (113) m, idet der på hver 12. (8.) 8. (8.) p tages 

1 m ind i hver side 4 (7) 8 (10) gange. Tag m ind ved at 

strikke 4 ret, 2 dr r sm. Strik r til der er 6 m tilbage på p, 2 r 

sm, 4 r. 

Når arb - fra flæsen - måler 14 (16) 21 (23) cm, lukkes 3 

(3) 3 (4) m af i hver side, og der strikkes raglanindt på 

hver retp således: 2 r, 2 dr r sm. Strik til der er 4 m tilbage, 

2 r sm, 2 r. 

Samtidig, når der er strikket 7 cm fra 1. indt, lukkes den 

midterste m af til slids, og hver side strikkes færdig for 

sig, idet der slås 1 m op mod slidsen, som strikkes r på 

alle p. 

Når der er taget ind til raglan 20 (23) 26 (27) gange i 

hver side, lukkes de rest 12 (14) 14 (16) m af (= nakken). 

 

FORSTYKKE 

Strikkes som ryggen – men uden slids - til arb mangler 14 

(16) 16 (20) p i at måle det samme som ryggen.  

Luk de midterste 7 (11) 11 (11) m af til hals, og hver side 

strikkes færdig for sig. Luk yderligere mod halssiden for 

3,2 m og 2x 1m (3x 1m) 3x 1m (5x 1m). 

 

HØJRE ÆRME 

På p nr 3 slås 36 (40) 44 (50) m op. Strik 8 p omv glat (1. 

p er retten af arb). Fortsæt i glat, idet der på hver 6. p 

(6. p) skiftevis hver 6. og 8.p (skiftevis hver 6. og 8. p) 

tages 1 m ud 9 (10) 11 (12) gange i hver side. M tages 

ud ved at strikke m-lænken dr r op 2 m inde i hver side. 

Når alle udtagn er strikket = 54 (60) 66 (74) m, og ærmet 

- fra rullekanten - måler 14 (17) 20 (23) cm, lukkes 3 (3) 3 

(4) m af i hver side, = 48 (54) 60 (66) m. 

Tag så ind til raglan (strik indt-p) på hver 4. p 3 (2) 2 (1) 

gang i hver side. Derefter på hver 2. p 13 (17) 20 (23) 

gange i hver side. I beg af de næste 3 retp lukkes 4,5,5 

(4,5,5) 4,5,5 (4,6,6) m af til hals, samtidig med at der 

strikkes 2 raglanindt mere i slutn af retp. 

 

 

VENSTRE ÆRME 

Strikkes som højre, men spejlvendt. 

 

MONTERING OG KRAVE 

Sy raglansømmene sm 1 hel m inde. Sy ærme- og side-

sømmene sammen 1 hel m ind. 

Krave: På rundp nr 3 strikkes 81 (89) 89 (101) m op fra 

retten af arb, og fra slidsåbning til slidsåbning. Lad arb 

hvile. 

Flæse: På p nr 3 slås 201 (221) 221 (251) m op. Strik flæse 

efter diag, som forneden på ryggen, = 81 (89) 89 (101) 

m. 

Nu strikkes flæsen på rundt i halsen. Beg ved slidsen og 

læg kraven udenpå m der er strikket op i halskanten. 

Strik 1 p r, idet der strikkes 1 m fra flæsen r sm med 1 m 

fra halskanten. Strik 1 p vr tilbage, idet der tages 10 (11) 

11 (12) m jævnt ind, ved at strikke 2 m vr sm. Nu strikkes 

8 p omv glat, og alle m lukkes jævnt af. 

Fold vrangkanten rundt om halskanten, og sy til på 

vrangen med lette sting. 

Sy en hægte eller knap og trense i, øverst i slidsen på 

ryggen. Vrangkanten på ærmerne skal blot rulle rundt. 

 

 

 

 


