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Rundpind:
Strømpepinde:

6 mm i 80 cm og 7 mm i 40 og 80 cm
6mm

Tilbehør

5 stk knapper til alle strørrelser

Kvalitet:
Strikkefasthed:

Mayflower Molly Fine, 100 % uld.
14 m x 18 p i glatstrikning på p 7 mm = 10 x 10 cm

OBS: Trøjen strikkes frem og tilbage på rundpindene, men ærmerne strikkes rundt

Vend: Vend og før garnet foran arbejdet, som hvis du

vend, strik vr til 1 m efter sidste vending, vend.

skulle strikke almindelig vrang. Tag den første maske løst

7.p: Gentag 5. p

af. Træk garnet tilbage bag arbejdet som hvis du skulle

9.p: Gentag 5. p

strikke almindelig ret, og stram garnet til. Masken har nu

11.p: Gentag 5. p

begge sine “ben” trukket op på pinden, så det ligner en
dobbeltmaske.

SAMTIDIG med 5. raglanudtagning tages ind over ærmerne således:
1 r, slå om, 2 r sm, strik til der mangler 3 m, 1 m løs af, 1 r,

Trøjen strikkes ovenfra og ned med udtagninger til

træk den løse m over, slå om, 1 r. Gentag ved det andet

raglan og vendinger til halsudskæring.

ærme.

Slå på rundp 6, 63 (67) 71 (75) 79 m op og strik 7 p rib, 1r -

Disse indtagninger gentages ved 10.+ 15. raglanudtagning.

1vr, men tag på sidste p ud jævnt fordelt til 63 (67) 75 (79)
87 m.

SAMTIDIG med den 10. (11.) 12. (13.) 14. raglanudtagning

Skift til p 7 og inddel således uden at strikke:

strikkes skyen ind på ryggen, tæl ud fra midtermasken.

13 (14) 16 (17) 19 m = forstykke, sæt markør, 5 m = ærme,

Sæt et ngl på for hvert felt og sno garnet på vrangsiden,

sæt markør, 27 (29) 33 (35) 39 m = ryggen, sæt markør, 5

for at undgå huller.

m = ærme, sæt markør, 13 (14) 16 (17) 19 m = forstykke.
Når vendingerne til halsudskæringen er færdige, fortsætLæs hele afsnittet frem til **

tes i glatstrikning med raglanudtagninger til der i alt er
strikket 22 (23) 24 (25) 26 udtagninger. = 227 (239) 255

Nu strikkes glatstrikning med udtagninger til raglan og

(267) 283 m **

vendinger således:
1.p: *strik til 1 m før markør, slå om, 2 r, slå om* gentag fra *

Nu deles arb og ærmemaskerne hviler: Strik over for-

til * yderligere 3 gange, 2 r, vend,

stykkes masker hen til 1. markør, sæt ærmemaskerne til at

strik vr til 2 m efter sidste omslag, vend.

hvile og slå 8 (10) 10 (11) 13 m op, strik over ryggens masker

3.p: *strik til 1 m før markør, slå om, 2 r, slå om* gentag fra

til 3. markør, sæt ærmemaskerne til at hvile og slå 8 (10) 10

* til * yderligere 3 gange, strik til 2 m efter sidste vending,

(11) 13 m op, strik forstykkets masker.

vend, strik vr til 2 m efter sidste vending, vend.
5.p: *strik til 1 m før markør, slå om, 2 r, slå om* gentag fra
* til * yderligere 3 gange, strik til 1 m efter sidste vending,
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Kroppens 157 (169) 181 (191) 207 m:

Venstre forkant: Strik med rundp 6, ca. 72 (74) 76 (78) 78

Strik glatstrikning til arb fra de opslået masker måler 23

m op, spring hver 4.p over. Strik 7 p rib 1 r – 1 vr. Luk af.

(24) 26 (27) 27 cm. Skift til rundp 6 og rib 1 r - 1vr. Efter 8 p
lukkes af.

Højre forkant: Strik masker op som på venstre forkant.
Strik rib 1 r – 1 vr, men på 4. p strikkes 5 knaphuller jævnt

Ærmer: Sæt ærmets 43 (45) 47 (49) 51 m på rundp 7 i 40
cm og strik 10 (12) 12 (13) 15 m op under ærmet. Marker
omg start i midten eller midtermasken af de opstrikkede m.
Strik rundt i glatstrikning og tag 1 m ind på hver side af
markeringen på hver 8. omg. Når ærmet måler 39 (40) 41
(41) 41 cm, eller ønskede ærmelængde, skiftes til strømpepinde nr.6 og rib 1r - 1vr, men tag på 1.omg ind jævnt
fordelt til 30 (32) 32 (34) 34 m
Efter 8 omg rib lukkes af. Strik det andet ærme på samme
måde.

fordelt. Et knaphul strikkes således: slå om, 2 r sm.

