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Side 2

OM DETTE DESIGN
Denne chunky sweater har et enkelt og lækkert design, 
hvor alle kan være med. Den er et godt projekt - også for 
nybegynderen.

Sweateren er lavet med raglanudtagninger langs 
skulderen og med ombukket halskant for at få et lækkert 
finish ved halsen. Den er strikket i to tråde for at opnå 
et chunky look. Dog med en enkelt tråd i halskanten for 
et lettere udtryk. Trøjen har en løs pasform med 15-20 
cms positive ease på kroppen samt ærmer med let 
ballonfacon, mens ribkanten sidder til om håndleddet. 
Trøjen er strikket oppefra og ned og kan derfor nemt 
tilpasses i længden.

Lav en strikkeprøve og tjek din strikkefasthed. Bliver din 
prøve for lille, skal du skifte til en større pind. Bliver den for 
stor, skal du skifte til en mindre pind. Husk dog at lave en 
ny strikkeprøve for at sikre dig, at dit pindskifte giver den 
rigtige strikkefasthed.

BESKRIVELSER
m = maske 
r = ret 
vr = vrang 
dr r = drejet ret 
udt-h = udtagning højre. Løft lænken før næste m op fra 
arbejdets forside med højre pind, sæt lænken over på 
venstre pind og strik den drejet ret
udt-v = udtagning venstre. Løft lænken op bagfra 
arbejdets forside med venstre pind og strik den ret
mm= maskemarkør 
sm = sammen 
arb = arbejdet 

OPSKRIFT
Halskant
Slå i en enkelt tråd (60) 60 (68) 68 (68) 70 (70) m op på 
pind 7, skift til pind 6 og strik rundt i rib (1 r, 1 vr). 
Når arb måler 10 cm, lægges der en tråd mere til, så der 
nu strikkes i to tråde. Herefter er der to muligheder: 

Mulighed 1: Strik en omgang, hvor opslagskanten strikkes 
sammen med pinden, så halskanten på denne måde bliver 
lagt dobbelt. Der findes mange videoguides på internettet. 
Søg evt. på 'strik ombukket kant'. 

Mulighed 2: Strik blot en omgang og sy kraven ned senere. 
Der findes mange videoguides på internettet. Søg evt. på 
'sy ombukket kant'. 

Raglan 
Skift til pind 8 og sæt nu de 8 mm i på følgende måde: 
mm 1, 2 r, mm 2, 6 r, mm 3, 2 r, mm 4, (20) 20 (24) 24 (24) 
25 (25) r, mm 5, 2 r, mm 6, 6 r, mm 7, 2 r, mm 8, (20) 20 (24) 
24 (24) 25 (25) r. 

Tip: Mm 1 må gerne være en anderledes farve, da den 
også er omgangsmarkør. 

Maskebilledet ser nu ud som på figuren nedenfor: 
 

CHUNKY SWEATER I GRACE NO B2022-3

Str. (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)

Personligt brystmål 
cm: 76 84 92 100 110 118 128

Arbejdets overvidde, 
cm: 97 105 113 118 125 133 142

Hel længde cm: 55 56 61 63 68 72 77

Forbrug, ngl.:  10 11 12 13 14 15 17

Pinde: Rundpind 8 mm (60-80 cm). Strømpepinde 6 mm eller rundpinde til magic loop

Tilbehør: 8 maskemarkører og maskewirer eller andet til at holde maskerne på ærmet

Kvalitet: BUMBO by Mayflower Grace 1 tråd i halskanten og 2 tråde igennem resten af sweateren

Strikkefasthed: 12 m og 14 r med 2 tråde i glatstrik = 10 x 10 cm på pind 8. Dette er efter vask. Før vask er det 12 m og 16 r = 10 
x 10 cm
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Der er fire steder, hvor der er 2 m mellem mm. Disse kalder 
vi raglanmasker, og de strikkes i glatstrik r. Der vil altså 
hele vejen igennem raglanudtagningsfasen fortsætte med 
at være to masker her. Der tages ud hhv. til højre før og til 
venstre efter disse masker på følgende måde: 

Lige før de to masker samles lænken op fra arbs 
forside med højre pind og strikkes drejet ret. Strik de to 
raglanmasker ret. Saml lænken op bagfra arbs forside 
med venstre pind og strik den ret. På denne måde vender 
de nye masker pænt til højre og venstre. Der findes mange 
videoguides på internettet. Søg under 'raglanudtagning'. 

Der laves i alt 8 udtagninger på hver raglanpind, og der 
laves raglanpinde på hver anden pind. 

De første pinde skal altså strikkes på følgende måde: 

Pind 1: Flyt mm 1 til højre pind, 2 r, flyt mm 2 til højre pind, 
udt-v, 6 r, udt-h, flyt mm 3 til højre pind, 2 r, flyt mm 4 til 
højre pind, udt-v, (20) 20 (24) 24 (24) 25 (25) r, udt-h, flyt 
mm 5 til højre pind, 2 r, flyt mm 6 til højre pind, udt-v, 6 r, 
udt-h, flyt mm 7 til højre pind, 2 r, flyt mm 7 til højre pind, 
udt-v, (20) 20 (24) 24 (24) 25 (25) r, udt-h.

Pind 2: r 

Pind 3: Flyt mm 1 til højre pind, 2 r, flyt mm 2 til højre pind, 
udt-v, strik frem til mm 3, udt-h og flyt mm til højre pind, 2 r, 
flyt mm 4 til venstre pind, udt-v, strik r frem til 5 mm, udt-h  
og flyt den til højre pind, 2 r, flyt mm 6 til højre pind, udt-v, 
strik r frem til 7 mm, udt-h og sæt den på højre pind, 2 r, 
flyt mm 8 til højre pind, udt-v, strik r frem til mm 1, udt-h.

Pind 4: r 

Gentag pind 3 og 4, indtil der i alt er lavet (14) 16 (17) 18 
(20) 22 (25) raglanudtagninger. Der er nu (172) 188 (204) 
212 (228) 244 (268) m på pindene.

Krop 
Nu skal der sættes masker fra til ærmerne. Strik frem til 
mm 2 og sæt de næste (34) 38 (40) 42 (46) 50 (56) m 
på maskewire eller andet til at holde maskerne. Slå 6 m 
op ved at lave løkkeopslag. Find evt. en videoguide på 
internettet ved at søge på 'løkkeopslag'. Disse nye masker 
kommer til at være under armen. Strik herefter frem til 
mm 6 og sæt de næste (34) 38 (40) 42 (46) 50 (56) m på 
maskewire og slå igen 6 m op. Strik frem til mm 1. 

Nu er der (116) 124 (136) 140 (148) 158 (170) m på pindene. 
Strik nu rundt i glatstrik, indtil arbejdet måler (30) 30 (32) 
32 (34) 34 (36) cm målt fra de nye masker, der er slået op 
under armen. 

Tip: Tilpas her gerne længden efter den person, som 
skal bruge sweateren. Der skal påregnes 5 cm ekstra i 
længden fra ribkanten. 

Skift til pind 6 og strik en omgang, mens der tages (10) 
10 (12) 12 (12) 14 (14) m ind ved at strikke 2 m sm. Fordel 
indtagningerne jævnt over maskerne. Strik nu rib (1r, 1vr) i 5 
cm og luk af. 

Ærmer 
Sæt de (34) 38 (40) 42 (46) 50 (56) m fra hvilesnoren på 
pind 8, strik 1 række r og saml 6 m op langs opslagskanten 
under armen. Der findes videoguides til at gøre dette, 
så du undgår et lille hul. Søg evt. på 'hul ved opstart på 
ærme', og ellers kan du nemt sy hullet sammen til sidst. 
Strik herefter rundt i glatstrik, indtil arbejdet måler (42) 42 
(42) 41 (41) 40 (40) cm. Skift til pind 6 og strik en omgang, 
hvor 2 m strikkes r sm omgangen ud. 

Tæl herefter dine masker for at afgøre, om du har et lige 
eller ulige antal. Ved næste omgang strikkes de 2 første m 
sm, hvis du har et ulige antal m. Herefter strikkes der rib (1 
vr, 1r) omgangen ud. Strik 5 cm rib og luk af. 

Lav et ærme magen til. 

Hæft alle ender og sy kraven sammen, så du får en 
ombukket kant og sy hullerne under ærmerne sammen, 
hvis du har valgt denne mulighed.


