Størrelser:
Overvidde, model:
Længde, model:
Garnforbrug:

S-M
110
60

(M-L)
(122)
(62)

L-XL
132
64

7

(8)

9

(XL-XXL)
(142) cm
(66) cm
(10) ngl fv.326 blomme

Garn:

Mohair+Wool fra ONIONknit

Pinde:

Nr. 4½. En 60 cm og 80 cm lang rundp nr. 4½. En 40 cm rundp nr. 4 til rullekraven

Strikkefasthed:

18 m og 24 p i glat på p nr. 4½ = 10 x 10 cm.

Opnå det gode resultat: Passer strikkefastheden ikke, prøv da med grovere eller finere pinde. Det er vigtigt at
overholde strikkefastheden for at opnå det gode resultat, samt for at den angivne garnmængde if. opskriften passer.
Ryg, forstykke og ærmer er strikket frem og tilbage på rundp til ærmegabet. Derefter samles delene og der strikkes
rundt i omg med raglan-indt.
Ryg:
Slå 110 (122) 134 (146) m op på rundp nr. 4½ og strik frem og tilbage i rib. 1. p (vrsiden): 2 vr, * 2 r, 2 vr *, gent
fra * til * p ud. Strik 6 cm rib som m viser. Nu fortsættes med rib i siderne og glat over de øvrige m. 1. p (rsiden): * 2
r, 2 vr *, gent fra * til * = 8 m, fortsæt i r med indt: ** 2 r sm, 8 (6) 6 (6) r **, gent fra ** til ** til der mangler 12
(10) 14 (10) m, 2 r sm + 2 r (2 r sm), 2 r sm + 2 r + 2 r sm (2 r sm) og 8 m rib. Tag endnu 1 m ind for str. (XL) på
næste p = i alt 100 (108) 118 (128) m på p. Strik lige op til arb måler 40 cm, luk til ærmegab i begge sider for 4 (4) 6
(8) m = 92 (100) 106 (112) m. Lad ryggen hvile.
Forstykke:
Strikkes som ryggen.
Ærmer:
Slå 46 (46) 50 (50) m op på p nr. 4½ og strik frem og tilbage i rib. 1. p (vrsiden): 2 vr, * 2 r, 2 vr *, gent fra * til * p
ud. Strik 6 cm rib og skift nu til glat. Strik lige op til ærmet måler 12 (10) 9 (8) cm. Her beg udt. Tag 1 m ud indenfor
kantm i begge sider for de forskellige str: på hver 8. p 6 gange + hver 6. p 5 gange (på hver 6. p 11 gange + hver 4.
p 4 gange) på hver 6. p 8 gange + hver 4. p 9 gange (på hver 4. p 21 gange) = 68 (76) 84 (92) m. Strik lige op til
ærmet måler 46 cm, luk til ærmegab i begge sider for 4 (4) 6 (8) m = 60 (68) 72 (76) m. Lad arb hvile og strik et
ærme mere.
Raglan:
Strik r hen over alle m på den lange rundp nr. 4½: Strik hen over ryggens m, det ene ærme, forstykket og det andet
ærme. Fortsæt rundt i omg, sæt et mærke i omg´s beg. Næste omg: 2 vr, strik r hen til der mangler 2 m af ryggens
m, 2 vr, strik de 2 første m på ærmet vr, strik hen til der mangler 2 m af ærmet, 2 vr, strik på samme måde over
forstykkets m og det andet ærme. Der bliver således 4 m vr ved hver samling. Der tages ind med db-indt på hver side
af disse 4 vr-m.
På ryg og forstykke tages ind i begge sider på hver 4. omg, men på ærmerne tages ind i begge sider på hver 8. omg.
4. omg: 2 vr, strik 3 m r sm, strik hen til der mangler 3 m før de 4 vr-m, 1 r løs af, 2 r sm, træk den løse m over, 4
vr, strik r over ærmet hen til de 4 vr-m, 4 vr, strik 3 r sm, strik hen til der mangler 3 m af forstykket før de 4 vr-m, 1
r løs af, 2 r sm, træk den løse m over, 4 vr, strik r over ærmet og slut omg med 2 vr.
8. omg: 2 vr, 3 r sm, strik hen til 3 m før de 4 vr-m, 1 r løs af, 2 r sm, træk den løse m over, 2 vr *, gent fra * til *
over hver del.
Fortsæt med at tage ind på denne måde. Når der er taget ind 11 (12) 13 (14) gange på ryg og forstykke beg
halsudskæringen, bryd garnet ved omg´s beg. Luk på næste omg de midterste 16 (20) 22 (24) m af på forstykket og
fortsæt nu frem og tilbage på rundp herfra. Fortsæt med raglan-indt på hver 4. omg på ryggen, hver 8. omg på
ærmerne i den side der vender mod ryggen og nu på hver 2. p i den side der vender mod forstykket og på resten af
forstykket, så mange gange det kan blive, samtidig med at der lukkes til halsudskæring på hver 2. p for 3 x 3 m og 6
x 5 (6) 6 (7) m i begge sider, disse aflukninger fortsætter hen over ærmernes m. Men samtidig når der er taget ind
14 (15) 16 (17) gange på ryggen, fortsætter også raglan-indt på hver 2. p her endnu 3 (4) 4 (4) gange. Når
halsaflukningerne er færdige, strikkes m op til rullekraven.
Rullekrave: Strik m op på rundp nr. 4. Strik hen over ryggens resterende m, strik 30 (34) 36 (40) m op langs hvert
ærmes aflukninger og strik 36 (40) 42 (44) m op langs forstykket. Strik rib 2 r, 2 vr rundt i omg, idet m-antallet
samtidig reguleres på 1. omg til 120 (128) 132 (136) m. Strik lige op til kraven måler 20 cm. Luk løst af i rib.
Montering:
Sy sidesømme sammen. Sy ærmesømme sammen.
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