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Mette 

 
 

 

 

Sweater med ¾ ærmer strikkes ovenfra og ned, raglanudtagninger 

Garn Mohair 200 g 200m/100g 

fra Handdyed.dk   

                                     

Strikkepinde: Rundpinde 10.0 (40 cm + 60 cm), Rundpinde 6.0 (60 cm) samt strømpepinde 5.0 

Strikkefasthed: p10 mohair: 10cm x 10 cm = 9-10m x 16 pinde  

Størrelse: One size ca Medium med p10. 
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Forkortelser & forklaringer: 

M=maske 

R = ret 

Vr = vrang 

Pm = placér markør 

MF= midt foran 

Omg=omgange 

 

 

 

 

1. Strik 60 cm/120 omg icord med 4m på strømpepinde 5 * se tip 

2. Hent 60 m op på pinde nr10 fra din icord, sikre at det er fra en lige linje 

3. Strik en runde r hvor du markerer til raglan - udtagninger og midt foran (MF) : Ved hver 

raglanudtagning (4 i alt) skal 2 masker markeres: Til ærmer skal der være 6m mellem de 2 

masker, til for og bagstykke skal det være 20m mellem de 2 masker: Strik 7m, Pm ved nr 8 

og 9, Pm mellem 19 og 20 (MF),  Pm ved nr 30 og 31, Pm ved 38 og 39, Pm ved nr 60 og 1.  

Du skal nu strikke 6 vendepinde * se tip 

4. Strik vendepinde til 4,6,8 m før MF i begge sider samtidigt som du starter med 

raglanudtagninger* se tip, hver 2. omg 

5. Efter de 6 vendepinde fortsætter du retstrik rundt og rundt og du fortsætter med 

raglanudtagninger, i alt 14 gange, HUSK at det kun er hver 2. omg. 

6. Efter de 29 runder skal arbejdet deles til ærmer og bærestykket.  

Du har nu i alt 48m foran og bag + 34 m til hvert ærme. De 2 markeringsmasker x 4 går til 

bærestykket. Fordel arbejdet på 1 rundepinde til bærestykket og 2 rundpinde til ærmerne. 

7. I hver side af for – og bagstykket skal du udvide med 2 m = i alt 112m til bærestykket. Strik 

r rundt og rundt til ønsket længde, de sidste 8 cm afsluttes med 2r, 2vr. Luk af.  

8. Ærmer: I hver side af ærmet udvides med 2 m 

9. Strik derefter rundt og rundt med p10 til ønsket længde (maks ¾ ærme til 200g garn) 

10. Afslut med Icord p5 * se tip 
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Tip 

 

*Icord: læg 4m op på pinde 5. *Strik alle masker r. Flyt maskerne helt til højre på pinden, stram 

snoren*  og fortsæt sådan fra * - * til du har en 60 cm ”slange” 

*Vendepinde: Dette strikkes for at give en behagelig og pen halsudskæring: Strik til 4 m før MF, 

vend om, lav et kast på pinden  - strik vr til 4 m før MF, vend om, lav et kast på p og fortsæt til 6,8 

m før MF – i alt 6p - HUSK at fortsætte raglanindtagninger fra retsiden hver 2. omg. Efter de 6p 

skal du strikke omslagene ind i masken ved siden af: til højre for MF strikkes omslaget sammen 

med masken efter, til venstre for MF tages masken inden omslaget af venstre pind som om den 

strikkes, strik omslaget og løft masken du tog løst af over det strikkede omslag. 

*Raglanudtagninger: Det er nemmest at gøre dette fra retsiden. Strik frem til de 2 markerede 

masker: UTH (udtagning til højre) = Med højre strikkepind, løftes masken under den næste maske 

på venstre strikkepind op på venstre strikkepind, strik denne maske ret. UTV (udtagning til 

venstre) = Med venstre strikkepind, løftes den maske op som ligger 2 masker under sidste maske 

af de markerede på højre strikkepind. Strik denne maske ret. 

 

(I sweateren på billedet der det strikket ind en orange rest – det er selvfølgelig helt valgfrit) 

 

God fornøjelse! 
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