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gange = 88(96-104) m. Når der er strikket 32½
cm = 88 p efter kanten, lukkes 4 m i begge sider
til ærmegab = 80(88-96) m. Læg arb til side.
Forstykke: Strikkes mage til ryggen.
Ærmer: Slå 78(86-94) m op på p nr. 4 og strik en
kant af 1½ cm = 5 p retstrik med knudekanter.
Begynd med en vrangsidepind. Skift derefter til p
nr. 4½ og fortsæt således: 1 km som knudekant,
36(40-44) m glat, 4 m hulmønster A, 36(40-44) m
glat og 1 km som knudekant. På den 17. p efter
kanten tages 1 m ind i begge sider til skråninger
(strik ”indtagninger A”). Gentag disse indtagninger på hver 18. p endnu 3 gange = 70(78-86) m.
Når der er strikket 32½ cm = 88 p efter kanten,
lukkes 4 m i begge sider til ærmegab = 62(7078) m. Læg arb til side og strik det andet ærme
mage til.
Bærestykke: Sæt delene på rundpind nr. 4½, 100
cm = 80(88-96) m på ryggen, 62(70-78) m på det
ene (venstre) ærme, 80(88-96) m på forstykket
og 62(70-78) m på det andet (højre) ærme = i alt

MODEL 5
Organico + A Mano sweater
Str.: 36 - 40 (42 - 46)
Tallene vedrørende str. 42 - 46 er angivet i parentes. Er der kun oplyst ét tal, gælder dette alle
størrelser.
Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Organico“ (100
% bomuld, løbelængde = ca. 90 m / 50 gr.): ca.
250(300) gr ecru (fv 6) og Lana Grossa-kvalitet
„A Mano“ (100 % (bio) bomuld, løbelængde = ca.
110 m / 50 gr.): ca. 250(300) gr gråbrun/khaki/
beige/sand/grågrøn (fv 18), strikkepinde nr. 4 og
5, rundpind nr. 4, 60 cm.

284(316-348) m. Strik 1 omg over alle m som de
viser, idet kantmaskerne mellem delene samtidig
lukkes = 276(308-340) m. Sæt et mærke mellem
delene til raglan = 4 mærker. Herfra strikkes 2 m
hulmønster B på hver side af hver raglanmarkering og der fortsættes i hulmønster B, hvor der før
blev strikket hulmønster A = 8 rækker med hulmønster B på omgangen og herimellem strikkes
maskerne i glat. På den næste omg begynder
indtagningerne (indtagninger B) til raglan således:
Før hver hulmønsterrække ved raglanen strikkes
de 2 sidste m ret overtrukket sammen (= tag 1
m ret løs af, strik næste m ret og træk den løst
aftagne m over) og efter hver hulmønsterrække
ved raglanen strikkes 2 ret sammen. Der tages
således 8 m ind på omgangen. Ved de øvrige hulmønsterrækker fortsættes som før – altså uden
indtagninger. Gentag raglanindtagningerne * på
skiftevis hver 2. og 4. omg, gentag fra * 8 gange og derefter gentages indtagningerne på hver
2. omg endnu 2(6-10) gange = 108 m. Skift un-

frem til de sidste 6 m, strik 1 vrang, 2 vrang sammen, 2 ret og 1 km. På vrs strikkes m som de
viser.
Udtagninger: I højre side: 1 km, 2 m, strik 1 drejet ret i lænken mellem maskerne. I venstre side:
Strik 1 drejet ret i lænken mellem maskerne, 2 m
og 1 km.
Strikkefasthed: 19 m og 28 p i glat og striber på
p nr. 5 = 10 x 10 cm.

Ryg: Slå 86(94) m op på p nr. 4 med ecru og strik
en kant af 6 cm = 17 p rib med knudekanter, idet
der begyndes på vrs. På den sidste pind tages 6
m drejet ret ud i lænken mellem maskerne, jævnt
fordelt = 92(100) m. Skift til p nr. 5 og fortsæt i
striber og glat med knudekanter. På den 8. p tages
Knudekant: Den første m på alle pinde tages ret
1 m ud (strik ”udtagninger”). Gentag disse udtagløs af og den sidste m strikkes ret. Alle kantmaninger på hver 6. p endnu 9 gange = 112(120) m.
sker strikkes som knudekant.
Når der er strikket 23½(25½) cm = 66(72) p efter
Rib: Rts: Skiftevis 1 drejet ret og 1 vrang. Vrs:
kanten, sættes et mærke i begge sider til ærmeStrik vrangmaskerne drejet vrang og retmaskerne
gab. Fortsæt lige op, til ærmegabet måler 18(19)
i ret.
cm = 50(54) p og luk skuldrene fra ærmegabssiGlat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden
den på hver 2. p med 2 x 6 m og 3 x 7 m (2 x 8
Striber: Skiftevis 4 p med A Mano og 2 p med
m og 3 x 7 m). Samtidig med den 3. skulderaflukOrganico.
ning, lukkes de midterste 40 m til halsudskæring
Glat vrang: Vrang på retsiden, ret på vrangsiden.
og hver side strikkes færdig for sig. Luk i halssiIndtagninger,
I højre side:
km,bis240,
ret,422bis 46
den på den 2. p for yderligere 1 x 3 m. Strik den
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vrang sammen og 1 vrang. I venstre side: Strik
anden side modsat.
Forstykke: Strikkes mage til ryggen, blot
17(19)
12
med V-hals: Når der er strikket 22½(25½)
2
3,5
cm = 62(72) p efter kanten, deles arb på
midten og hver side strikkes færdig for
18
18(19)
sig. På den følgende retsidepind tages 1
20,5
(19)
m ind i halssiden (strik ”indtagninger”).
4
Gentag denne indtagning på hver 2. p 18
gange ogÄrmel,
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27
22,5
halvdel
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og på samme måde som på ryggen. Strik
37
(25,5)
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den anden side modsat.
Ærmer: Slå 70(74) m op på p nr. 4 med
ecru og strik en kant af 6 cm = 17 p rib
6
6
6
med knudekanter, idet der begyndes med
en vrangsidepind. Skift derefter til p nr. 5
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Strickschriften A und B
LP13-04 Raglanpullover glatt rechts mit Lochstreifen a
40/42 und 44/46
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M li zus.-str.
dervejs til kortere= 2rundpinde
nr. 4½, når det bliver
nødvendigt. Når raglanen måler 22(25-28) cm =
60(68-76) omg, strikkes videre på rundpind nr. 4
og i retstrik til halskant. Når kanten måler 1½ cm
= 5 omg, lukkes m af i vrang.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det
let og lad det tørre. Sy ærme- og sidesømmene
sammen med madrassting.

og fortsæt i striber og glat med knudekanter. Når
der er strikket 27 cm = 76 p efter ribkanten, lukkes til ærmekuppel i begge sider på hver 2. p for 6
x 4 m. Luk de resterende 22(26) m. Strik det andet
ærme mage til.
Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det
let og lad det tørre. Sy sømmene, idet sidesømmene sys sammen op til ærmegabsmarkeringerne. Med rundpind nr. 4 og ecru strikkes 176 m op
langs halsudskæringen = 69 m langs hver side af
V-halsen og 38 m langs ryggens halsudskæring.
Strik rib i omgange, idet der strikkes som beskrevet for retsiden i ribmønsteret, og maskerne fordeles således, at der ligger en retmaske midt foran i V-halsen. På den 2. omg tages nu ind således:
Strik frem til 2 m før midtermasken, strik disse 2
m ret overtrukket sammen (= tag 1. m ret løs af,
strik 2. m ret og træk den løst aftagne m over),
strik midtermasken i ret og strik de følgende 2 m
ret sammen. Gentag disse indtagninger på hver
omg. Når kanten måler 3 cm, lukkes m af som de
viser. Sy ærmerne i.

MODEL 6
Solo Lino raglansweater
Str.: 36/38 (40/42)
Tallene vedrørende str. 40/42 er angivet i parentes. Er der kun oplyst ét tal, gælder dette alle
størrelser.
Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Solo Lino“ (80
% recycled hør (viskose), 20 % hør, løbelængde
= ca. 105 m / 50 gr.): 350(400) gr kanel (fv 26),
strikkepinde nr. 3½ og 4, rundpind nr. 3½, 60 cm.
Knudekant: Den første m på alle pinde tages
ret løs af og den sidste m strikkes ret. Alle kantmasker, undtagen ved poloslidsen, strikkes som
knudekanter.

