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I nogle tilfælde kan der komme ændringer eller tilføjelser i en allerede udgivet opskrift. Er du i tvivl om noget i denne opskrift, anbefaler vi, at du 
downloader den påny, da der kan være udgivet en opdateret version. Du kan altid finde nyeste version på www.bumbo.dk.  

KLASSISK TOP-DOWN RAGLANSWEATER

Str. S (M) L (XL) XXL

Personligt brystmål cm: 84 92 100 110 118

Arbejdets overvidde, cm: 98 106 110 120 125

Forbrug, ngl.:  8 9 10 11 12

Pinde: 2½ mm (40, 80/100 cm) og 3 mm (40, 80/100 cm)

Tilbehør: 8 maskemarkører og en hjælpesnor til ærmemaskerne

Kvalitet: Bumbo Soft Merino Fine

Strikkefasthed: 27 m og 38 p i glatstrik på p 3 mm = 10 x 10 cm - eller den p, som du skal bruge 
for at ramme strikkefastheden

OM DETTE DESIGN
Denne top-down sweater er en helt klassisk sweater, som 
er nem at strikke. Den er strikket oppefra og ned med 
raglanudtagninger og med vendepinde i nakken for at den 
sidder godt. Ærmerne strikkes på efterfølgende og strikkes 
rundt på rundpind indtil ribkanten i enden. Her tages der 
masker ind på sidste pind til at forme enden på ærmerne. 

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
H-udt: højreudtagning: Saml lænken op imellem de to m 
bagfra og strik lænken r.
V-udt: venstreudtagning: Saml lænken op imellem de to m 
forfra og strik dr r.
Glatstrik: r på rts og vr på vrs, når der strikkes frem og 
tilbage.

OPSKRIFT
Slå 112 (120) 120 (128) 128 m op på p 2½ mm. Strik 12 cm rib 
(1 r, 1 vr).

Skift til p 3 mm samtidig med, at du strikker sammen med 
opslagskanten, så du får en ombukket kant.

Nu skal du sætte mm i arb, så du bliver klar til 
raglanudtagninger og vendep på følgende måde:

OBS: Du kommer ikke hele vejen rundt på 1. p, før du skal 
vende første gang.

1. p (r)
Sæt en mm (den må godt være anderledes end de 
andre, da denne markerer, hvor du vender) og strik 3 m r 
(raglanmaske) sæt en mm, 
strik 14 (16) 16 (18) 18 m r, sæt en mm,
strik 3 m r (raglanmaske), sæt en mm,
strik 36 (38) 38 (40) 40 m r (bagsiden), sæt en mm,
strik 3 m r (raglanmaske), sæt en mm,
strik 14 (16) 16 (18) 18 m r, sæt en mm,
strik 3 m r (raglanmaske), sæt den sidste mm (den må 
godt være anderledes end de andre, da denne markerer, 
hvor du vender) og strik 2 m r.

2. p (vr)
Vend og strik vrs. Vend arb med German Shortrows og strik 
tilbage i glatstrik.

Når du har strikket forbi alle 4 raglanmasker og den første 
mm, som du satte, strikker du 2 m vr og vender.

Nu skal du begynde på raglanudt, som strikkes på hver 
anden p.

Ved hver raglanmaske skal du tage ud således: Strik frem 
til første mm, og før du flytter mm, strikker du h-udt. Strik 
raglanmasken, flyt mm over på næste p og lav en v-udt.

Strik, indtil du kommer til sidste vending, strik 
vendemasken og yderligere 2 m og vend igen. Sådan 
fortsætter du med vendep, indtil du har lavet i alt 18 
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vendep - 9 i hver side.

Når du er færdig med vendep, skal du strikke rundt i 
glatstrik med raglanudt - fortsat på hver anden pind = i alt 
41 (45) 48 (54) 57 gange. I alt 440 (480) 504 (560) 584 m.

Krop
Flyt de 96 (106) 112 (126) 132 ærmemasker over på 
en hjælpesnor (raglanmaskerne hører til på for- og 
bagstykket) og lad dem hvile, mens du strikker kroppen 
færdig.

Slå 8 (9) 8 (8) 9 m op under hvert ærmegab = i alt 264 
(286) 296 (324) 338 m.

Strik rundt i glatstrik, indtil arb måler 28 (29) 30 (31) 31 (32) 
cm fra ærmegabet eller tilpas længden hér, så den passer 
netop dig.

På den sidste p tager du 16 m ind jævnt fordelt over hele p 
= i alt 248 (270) 280 (308) 322 m.

Skift til p 2½ mm og strik 8 cm rib (1 r, 1 vr) hele vejen rundt. 

Luk af med italiensk aflukning

Ærmer
Saml de 96 (106) 112 (126) 132 m op fra hjælpesnoren op 
på p 3 mm og saml yderligere 8 (9) 8 (8) 9 m op under 
ærmet= i alt 104 (115) 120 (134) 141 m. Sæt en mm i midten 
under armen. Her skal der strikkes indtagninger igennem 
hele ærmet på følgende måde:

Strik til 3 m inden mm, strik 2 m sm r, strik forbi mm, strik 2 
m sm dr r. 

Strik rundt i glatstrik og tag ind som beskrevet på hver 2 
cm i alt 18 (19) 20 (20) 20 (20) gange = i alt 68 (77) 80 (94) 
101 m.

Fortsæt med at strikke rundt, indtil arb måler 36 (38) 40 
(40) 42 (42) målt fra ærmegabet på undersiden af ærmet, 
eller indtil ærmet har ønsket længde minus 6 cm rib.

På næste p skal maskeantallet reduceres med i alt 18 (23) 
20 (28) 31 m jævnt fordelt på hele p = i alt 50 (54) 60 (66) 
70 m. Skift til p 2½ mm og strik rib (1 r, 1 vr), indtil ribben 
måler 6 cm. 
Luk af med italiensk aflukning. 

Strik et ærme magen til. 

Hæft alle ender.

BUMBO SOFT MERINO FV 1114


