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Side 2

Str. år: 2 (4) 6 (8) 10-12

Personligt brystmål cm: 54 56 60 64 69

Arbejdets overvidde, cm: 64 68 72 80 85

Hel længde cm: 37 40 44 47 51

Forbrug bundfarve, ngl. :  2 3 3 4 4

Forbrug mønsterfarve, ngl.:  1 1 1 1 1

Pinde: Rundpinde 6 og 7 mm (40 og 60 cm) samt strømpepinde 6 og 7 mm

Kvalitet: Bumbo Magic Unicolor

Strikkefasthed: 15 m i glatstrikning på p 7 mm = 10 cm

OM DETTE DESIGN
Sweateren strikkes oppe fra og ned med 
raglanudtagninger. På ærmerne strikkes et mønster med 
ret- og vrangmasker, og på kroppen strikkes glatstrik med 
et mønster i en kontrastfarve i bunden inden ribben.

Strikkefastheden og målene i opskriften er oplyst ud fra 
strik eller hækling, som er vasket og tørt. Derfor er det 
vigtigt, at du laver en strikkeprøve i garnet, inden du går 
i gang. Vask prøven efter anvisningen og lad den tørre, 
inden du tæller dit maskeantal indenfor 10x10 cm. Måske 
skal du justere pind/nål op eller ned i str. for at ramme den 
angivne strikkefasthed. 

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
Udt til højre: Stik venstre p ind under lænken mellem to m 
bagfra og strik lænken r.

Udt til venstre: Stik venstre p ind under lænken mellem to 
m forfra og strik lænken drejet r.

OPSKRIFT
Krop
Slå med bundfv og på rundp 6 mm (40 cm) i alt 48 (50) 54 
(56) 60 m op og strik 6 omg således:

1. omg: r.
2. omg: *1 r, 1 vr* og gentag fra * til * omg rundt.

Gentag omg 1  og 2. 

Inddel arb uden at strikke således:
7 (7) 9 (9) 11 m = venstre ærme, sæt mm, 17 (18) 18 (19) 19 
m = forstykke, sæt mm, 7 (7) 9 (9) 11 m = højre ærme, sæt 
mm, 17 (18) 18 (19) 19 m = ryggen.

Skift til rundp 7 mm (40 cm) og fortsæt med glatstrik 
på forstykket og ryggen og mønster efter diagram 1 på 
ærmerne.

Samtidig tages ud til raglan således: 

1. omg: 1 r, udt til venstre, *strik til 1 m før næste mm, udt til 
højre, 2 r, udt til venstre* og gentag fra * til * yderligere 2 
gange. Strik indtil der mangler 1 m før mm, udt til højre. 

2. omg: r.

Gentag disse udt til raglan på hver 2. omg i alt 14 (15) 16 
(18) 19 gange = 160 (170) 182 (200) 212 m.

Skift til en længere rundp, efterhånden som der kommer 
flere m.

Ærmerne hviler og kroppen strikkes:
Sæt de første 36 (38) 41 (45) 48 m til at hvile til ærme, slå 
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4 (4) 4 (4) 6 m op, strik hen over forstykkets m til næste 
mm, sæt de næste 36 (38) 41 (45) 48 m til at hvile til ærme, 
slå 4 (4) 4 (4) 6 m op, slut med at strikke hen over ryggens 
m = 96 (102) 108 (120) 128 m.

Flyt omg's start til midten af de opslåede m. 

Strik, indtil arb fra skulderen og ned måler ca. 21 (24) 28 
(30) 34 cm. Strik mønster efter diagram. Når diagrammet 
er strikket, strikkes færdig med bundfv. Når arb fra 
skulderen og ned måler 33 (36) 40 (42) 46 cm, skiftes til 
rundp 6 (60 cm) og strik således:

1. omg: r.
2. omg: *1 r, 1 vr* og gentag fra * til * omg rundt.

Gentag omg 1 og 2. 

Strik 4 (4) 4 (5) 5 cm i alt og slut med omg 2. Luk af.   

Ærmer
Sæt ærmemaskerne tilbage på strømpep 7 mm, og strik 6 
(6) 6 (6) 8 m op under ærmet = 42 (44) 47 (51) 56 m. Strik 
glatstrikning med mønster efter diagram 1. Markér omg's 
start og tag 1 m ind på hver side af mm således: 2 r sm, 
strik til der mangler 2 m, 2 dr sm. 

Gentag disse indtagninger på hver 6. omg, indtil der er 
30 (32) 33 (35 (36) m. Strik, indtil ærmet måler 20 (23) 26 
(28) 31 cm eller har den ønskede ærmelængde. Skift til 
strømpep 6 mm og strik således:

1. omg: r.
2. omg: *1 r, 1 vr* og gentag fra * til * omg rundt.

Gentag omg 1 og 2. 

Strik 4 (4) 4 (5) 5 cm i alt og slut med omg 2. Luk af.   

Strik det andet ærme magen til.

Montering: Hæft ender.

DIAGRAM 1 - RET OG VRANGMØNSTER

DIAGRAM 2- MØNSTER I TO FARVER

MAGIC UNICOLOR FV 01 OG 04  




