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PENELOPE TEE

OM DETTE DESIGN
Begynd ved halsudskæringen og strik frem og tilbage 
i glat, idet der samtidig tages ud til halsudskæring og 
raglan. Når halsudskæringen på forstykket er færdig, fort-
sættes rundt, idet raglanudtagningerne fortsættes frem til 
ærmegabene. Herfra deles arbejdet til skulderstykker samt 
ryg og forstykke, som strikkes samlet ned til kanten forne-
den. Til sidst strikkes ærmegabskanter og halskant på.

FORKORTELSER
m: maske
r: ret
vr: vrang
sm: sammen
mm: maskemarkør
km: kantmaske
arb: arbejdet
p: pind
vrs: vrangsiden
rts: retsiden
omg: omgang
fv: farve

BESKRIVELSER
Glat: R på rts, vr på vrs / r på alle omg.

Rib: Skiftevis 1 r og 1 vr.

1 m ud mod højre = Strikkes i den sidste m før en markør: 
Strik frem til den sidste m, strik 1 r i højre side af m 1 p 
under (højre ben på det V, som m danner). Udtagningen 
kommer til at pege mod højre. Strik derefter den sidste m 
før markøren r.

1 m ud mod venstre = Strikkes i den første m efter en mar-

kør. Strik første m efter markøren ret, og i venstre side af m 
1 p under (venstre ben på det V, som m danner) strikkes 1 r. 
Udtagningen kommer til at pege mod venstre.

OPSKRIFT
Raglanbærestykke og halsudskæring
Slå 48 (50) 56 (58) 66 (68) m op på pind/rundpind nr. 3,5 
og strik 1 p vr (vrs), idet der samtidig sættes maskemarkø-
rer således: S
trik 1 m (højre forstykkehalvdel), sæt en mm, strik 6 (6) 8 
(8) 10 (10) m (højre skulderstykke), sæt en mm, strik 34 (36) 
38 (40) 44 (46) m (ryggen), sæt en mm, strik 6 (6) 8 (8) 10 
(10) m (venstre skulderstykke), sæt en mm, strik den sidste 
m (venstre forstykkehalvdel). 

Tag ud til raglan og halsudskæring samtidig således:

1. gang med udtagninger til raglan og hals: I den første 
m på højre forstykke strikkes 2 m (1 r + 1 dr r), flyt mm, 1 m 
ud mod venstre i den første m (se under 'Beskrivelser'), strik 
højre skulderstykkes m (= 4 (4) 6 (6) 8 (8) m på 1. p), 1 m 
ud mod højre i den sidste m (se under 'Beskrivelser'), flyt 
mm, 1 m ud mod venstre i den første m, strik ryggens m (= 
32 (34) 36 (38) 42 (44) m på 1. p), 1 m ud mod højre i den 
sidste m, flyt mm, 1 m ud mod venstre i den første m, strik 
venstre skulderstykkes m (= 4 (4) 6 (6) 8 (8) m på 1. p), 1 m 
ud mod højre i den sidste m, flyt mm, strik 2 m i sidste m 
(= 1 r og 1 dr r) og slut med at slå 1 m op til halsudskæring 
(venstre forstykke). 

Strik vr tilbage over alle m og slut med at slå 1 m op til 
halsudskæring på højre forstykke. Der er nu slået 1 m op i 
begge sider til halsudskæring og taget 8 m ud til raglan = 
58 (60) 66 (68) 76 (78) m.

NO 1857
VERSION 1.0

Str. S (S/M) M (M/L) L (L/XL)

Personligt brystmål 
cm: 84 88 92 96 100 104

Arbejdets overvidde, 
cm: 90 94 98 102 106 110

Hel længde cm: 53 55 57 59 61 63

Forbrug, ngl.:  8 9 10 11 12 13

Pinde: Rundpind 3 og 3,5 (40 og 60 cm)

Tilbehør: 4 maskemarkører (mm) og 2 maskeholdere

Kvalitet: Mayflower Amalfi

Strikkefasthed: 22 m og 28 p i glat på p nr. 3,5 = 10 x 10 cm
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2. gang med udtagninger til raglan og hals: Strik de 
første 2 m på højre forstykke, 1 m ud mod højre i den sidste 
m, flyt mm, 1 m ud mod venstre i den første m, strik højre 
skulderstykkes m (= 6 (6) 8 (8) 10 (10) m), 1 m ud mod højre 
i sidste m, flyt mm, 1 m ud mod venstre i første m, strik 
ryggens m (= 34 (36) 38 (40) 44 (46) m), 1 m ud mod højre 
i sidste m, flyt mm, 1 m ud mod venstre i første m, strik 
venstre skulderstykkes m (= 6 (6) 8 (8) 10 (10) m), 1 m ud 
mod højre i sidste m, flyt mm, 1 m ud mod venstre i første 
m, strik 2 m og slut med at slå 2 m op til hals-udskæring 
(venstre forstykke). 

Strik vr tilbage over alle m og slut med at slå 2 m op til 
halsudskæring på højre forstykke. Der er nu slået yderlige-
re 2 m op i begge sider til halsudskæring og taget yderli-
gere 8 m ud til raglan = 70 (72) 78 (80) 88 (90) m. 

Gentag raglanudtagningerne på hver 2. p som beskrevet 
i '2. gang med udtagninger', hvorved maskeantallet på de 
enkelte dele forøges mellem udtagningerne og samtidig 
slås i begge sider af halsen yderligere 2 m op 2 gange, 3 
m op 1 (1) 1 (2) 2 (2) gange og 6 (7) 8 (6) 8 (9) m op 1 gang 
= 16 (17) 18 (19) 21 (22) nye m i hver side til halsudskæring. 

Efter den sidste opslagning i halsen sættes de to forstyk-
ker sammen, og der fortsættes rundt over alle m. Fortsæt 
raglanudtagningerne som før på hver 2. omg.

Når der er taget ud til raglan ved mm på hver 2. p/omg i 
alt 25 (26) 27 (28) 29 (30) gange, tages yderligere ud på 
hver 4. p/omg 3 gange. Der er nu i alt 304 (316) 328 (344) 
364 (376) m på p (I alt 90 (94) 96 (102) 108 (112) m til for-
stykket, 62 (64) 68 (70) 74 (76) m til hvert skulderstykke og 
90 (94) 96 (102) 108 (112) m til ryggen). Flyt omgs begyn-
delse bagud til begyndelsen på forstykket. 

Krop
Efter den sidste raglanudtagning fordeles m således: 

Strik forstykkets 90 (94) 98 (102) 108 (112) m, sæt de 
næste 62 (64) 68 (70) 74 (76) m (højre skulderstykke) på 
en maskeholder, slå 10 m op til bund på ærmegabet, strik 
ryggens 89 (94) 98 (102) 107 (111) m, sæt de næste 62 (64) 
68 (70) 74 (76) m (venstre skulderstykke) på en maskehol-
der og slå 10 m op til bund på ærmegabet = 200 (208) 216 
(224) 236 (244) m til kroppen. 
Fortsæt rundt i glat. Når der er strikket 27 (28) 29 (30) 31 
(32) cm lige op i glat efter ærmegabet, eller indtil du har 
den ønskede længde minus de 5 cm rib, skiftes til p nr. 3. 
Strik rib (1 r og 1 vr). Når kanten måler 5 cm, lukkes m af 
i rib. Brug evt. p nr. 3,5 til at lukke af med, så kanten ikke 
bliver for stram.

Ærmekanter
Med rundpind eller strømpepinde nr. 3 strikkes 5 m op i 
bunden af ærmegabet, idet der begyndes i midten mellem 
de 10 opslagne m, strik de 62 (64) 68 (70) 74 (76) m på 
maskeholderen og slut med at strikke 5 m op i resten af 
ærmegabets bund = 72 (74) 78 (80) 84 (86) m. 

Strik rundt i rib (1 r og 1 vr). Når kanten måler 3 cm, lukkes 
m af i rib. Brug evt. p nr. 3½ til at lukke af med. 
Strik den anden ærmekant mage til.

Halskant
Med rundpind/strømpepinde nr. 3 strikkes et passende 
antal masker (ca. 100 (104) 108 (112) 116 (120) m) op langs 
halsudskæringen (Det skal være et lige antal m). Strik 
rundt i rib (1 r og 1 vr). Når kanten måler 3 cm, lukkes m af i 
rib. Brug evt. p nr. 3½ til at lukke af med.


