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TONI (MORRISON) 

 
Raglan sweater strikket oppe fra og ned. Der startes med den store krave dejlige 

krave. 
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Størrelser: Small (Medium og Large) 

Længde 59 (60, 61) cm. 

Brystomfang: 102 (105, 108) cm. 

Garn: 400g. ”Den Behårede” (78% Kid Mohair, 13% Merino, 9% Nylon 200m/100g.) 

Strikkepinde: Rundpinde nr. 5,5mm 40cm og 80 cm. og nr. 7mm 40 og 80cm. 
Strømpepinde nr. 5,5mm. Sidstnævnte er til rib på ærmerne. Disse kan evt. også 
strikkes på rundpind nr. 5,5mm med Magic loop teknik. 

Strikkefasthed: 13 masker = 10 cm i glatstrik på pinde nr. 7 mm. 

 

 

I opskriften er der brugt følgende teknikker: 

German Shortrows: Efter vending tages 1. maske vrang af med tråden foran 
arbejdet. Træk i tråden således den kommer til at se ud som, der ligger 2 masker 
over pinden. Når der strikkes over masken, er det vigtigt at sørge for pinden stikkes 
igennem ”begge” masker. 

Raglanudtagninger: Raglanudtagniner strikkes på hver side af de 2 raglanmasker. 
Raglanudtagninger på højre side af raglanmaskerne hælder med højre og 
udtagningen på venstre side hælder mod venstre. De strikkes således: 

Udtagning med højre: Stik venstre pind ind under lænken mellem de to masker 
bagfra og strik lænken ret.  

Udtagning med venstre: Stik venstre pind ind under lænken mellem de to masker 
forfra og stik lænken drejet ret. 
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OPSKRIFT 

Slå 132 masker op på rundpind nr. 5,5mm og strik rundt i rib 1 ret og 1 vrang. Strik til 
arbejdet måler 23 cm. 

Skift til rundpind nr. 5,5mm, 40cm. Strik en retpind, hvor der tages 2 masker 
sammen hele vejen rundt. Der er nu 66 masker på pinden. Skift til rundpind nr. 7 
mm 40 cm. Nu skal arbejdet inddeles i bagstykke, ærmer og forstykke med 
raglanmasker imellem.  

Næste pind strikkes som følger: Strik 20 masker(bagstykket), sæt en markør, 2 
masker, markør, 7 masker, markør, 2 masker, markør, 24 masker(forstykket), 
markør, 2 masker, markør, 7 masker, markør, 2 masker, markør. Den sidste markør, 
er ligeledes den markør som er starten på arbejdet = start markør. Giv den evt. en 
anden farve så du kan kende den. 

Nu skal nakken formes, ved hjælp af vendepinde - German Shortrows. Se beskrivelse 
tidligere i opskriften. 

1. pind: Strik till første markør. Vend. 

2. pind: Strik til 7 masker efter start markør, vend. 

3. pind: På denne pind skal der laves raglanudtagninger. (se tidligere i opskriften). 
Strik til næste markør. Udtagning højre, strik 2 masker ret, udtagning venstre. Strik 
til næste markør. Udtagning højre, 2 ret og udtagning venstre. Strik 5 ret og vend. 
(sørg hele tiden for at markørerne sidder omkring de 2 raglanmasker). 

4. pind: Strik til vendemasken på forrige pind. Strik vendemasken, og strik yderligere 
7 masker vrang. Vend 

5. pind: Strik til vendemasken på forrige pind. Strik vendemasken og strik yderligere 
7 masker ret. Vend 

6. pind: Som 4. pind 

7. pind: Strik til næste markør, og lav raglanudtagninger som tidligere. Forsæt videre 
indtil der er lavet i alt 8 raglanudtagninger. Strik herefter 7 masker ret. 

8. pind: Strik vrang til start markøren. Vend. 
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Der er 78 masker på pinden, og der strikkes rundt. Der fortsættes med 
raglanudtagninger på hver anden pind, således atbder øges med 8 masker på hver 
anden pind. Skift til rundpind nr. 7mm, 80cm, når der er masker nok på pinden. 

Fortsæt indtil der er 214m (230m, 246m) på pinden. Strik en omgang uden 
udtagninger. 

Nu deles arbejdet. Fortsæt med at strikke rundt. Når du kommer til et ærme sættes 
ærmets 44m (48m, 52m) incl. de to raglanmasker på hver side af ærmet på 
maskeholder. Slå 4 masker op. Fortsæt til næste ærme, og sæt på samme måde det 
på maskeholder. Slå igen 4 masker op under ærmet. 

Der strikkes rundt på kroppens 130m (138m, 146m) Strik således arbejdet fra 
ærmegabet måler 28cm (29cm, 30cm) eller ønsket længde. 

Skift til pind 5,5mm og strik 7 cm. rib 1 ret og 1 vrang. Luk af, evt. i italiensk 
aflukning. 

Så skal der strikkes ærmer. Sæt ærmets maskes på rundpind nr. 7mm, 40cm. Slå 4 
masker op under ærmet. Der er nu 50m (54m, 58m) på pinden. Strik rundt i 
retstrikning indtil ærmet fra ærmegabet måler 34cm (35cm, 36cm) eller ønsket 
længde. Skift til pind nr. 5,5 og strik rib 1 ret og 1 vrang, 6 cm. 

Sy sammen under ærmerne og hæft ender. 

Tillykke med din nye lækre sweater. 

 

Design ©Lone Søgaard Jeppesen for Handdyed.dk 
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