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En rigtig dejlig, lille ”lusekofte” til en lille filur. 
Der er noget utroligt sødt over en traditionel 
sweater til de allermindste. Ludvig er
strikket i raglanfacon og er stort set uden 
efterfølgende montering.
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Materialer
Arwetta Classic fra Filcolana:
100 (100) 150 (150) g fv. 973 (Nougat melange)
50 (50) 50 (50) g fv. 101 (Natural White)
2 små knapper
Rundpinde 2½ mm og 3 mm (60 cm)
Strømpep 2½ mm og 3 mm (til ærmerne - med min-
dre der strikkes med ”magic loop” på rundpind)
5 markører eller kontrastfarvet tråd
Maskeholdere

Størrelser 
3 mdr (6 mdr) 12 mdr (24 mdr)

Mål
Passer til brystvidde: 46 (49) 52 (54)cm
Overvidde: 52 (56) 60 (62)cm 
Ærmelængde: 15 (18) 21 (26) cm
Hel længde: 24 (28) 32 (36) cm 

Strikkefasthed
27 m og 36 p i  mønster på p 3 mm = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det 
passer med strikningen).
O-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den 
løse m over den netop strikkede.

Arbejdsgang
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Blusen strikkes rundt i ét stykke op til ærmegabene, 
herefter lukkes der af til ærmegab og arbejdet hviler. 
Ærmerne strikkes og sættes ind i ærmegabet og rag-
lanstykket strikkes rundt i et stykke op til knapluknin-
gen midt foran ved halsudskæringen og derefter frem 
og tilbage.

Krop
Slå 144 (156) 168 (180) m op på rundp 2½ mm med 
bundfarven og strik rundt i ret, i alt 7 omg. Strik der-
efter 1 omg vr (til ombuk nederst). Skift til p 3 mm 
og strik mønster i glatstrik efter diagrammet.
Sæt et mærke ved omg’s begyndelse og efter 72 (78) 
84 (90) m til markering af ”sidesømmene”.
Fortsæt lige op i mønster, til arb måler 14 (16) 18 
(21) cm fra ombukket.
Del nu arb i forstykke og ryg således:
Næste omg: Luk 4 m af, strik 64 (70) 76 (82) r, luk 8 
m af, strik 64 (70) 76 (82) r, luk 4 m af.
Bryd garnet og lad arb hvile.

Ærmer
Slå 36 (38) 40 (42) m op på strømpep 2½ mm med 
bundfarven. Saml til en omgang og strik 1 omg rib, 1 
r, 1 vr. Fortsæt i rib med stribemønster, 2 omg møn-
sterfarve, 2 omg bundfarve, til der i alt er strikket 
11 (11) 13 (13) omg rib. Skift til strømpep 3 mm og 
fortsæt rundt i mønster, idet der på 1. omg tages 6 m 
ud jævnt fordelt til 42 (44) 46 (48) m. Marker om-
gangens begyndelse med tråd eller markør. 
Strik rundt og tag, på hver 6. omg, 1 m ud på begge 
sider af mærket, mellem 1. og 2. m og mellem næst-
sidste og sidste m på omgangen – i alt 7 (10) 12 (14) 
gange (= 56 (64) 70 (76) m).
Når ærmet måler 15 (18) 21 (26) cm og sluttes med 
samme mønsteromg som på kroppen. Luk de første 
4 m og de sidste 4 m på omg af. Sæt ærmets masker 
ind i det ene ærmegab og strik det andet ærme på 
samme måde.

Bærestykke
Der er nu 224 (252) 276 (300) m i alt. Sæt et mærke 
mellem ærmer og ryg samt ærmer og forstykke. Omg 
begynder mellem forstykket og højre ærme.
Strik rundt med indtagninger til raglan sådan: *2 r 
sm, strik til 2 m før næste raglanmærke, 1 O-indtag* 
Gentag fra * til * omgangen rundt. (Der i alt taget 8 
m ind)
Gentag disse indtagninger på hver 2. omgang, til der 
i alt er taget ind 7 (9) 11 (12) gange. Bryd garnet 
umiddelbart efter sidste indtagningsomgang.

Sæt et mærke midt på forstykket og del arbejdet 
sådan: Sæt højre halvdel af forstykkets masker + 
4 m mere talt forbi midten, tilbage på venstre p (= 
29 (30) 31 (32) m). De yderste 7 m midt for danner 
knaphulskanten (overfald) på højre forstykke. Knap-
hulskantes 7 m strikkes i bundfarven på alle p. 
Vend arbejdet. 
Slå 7 nye m op til knapkant på venstre forstykke 
(underfald). Disse 7 m strikkes også med bundfarven 
på alle p. 
Strik nu frem og tilbage og med mønster mellem 
knapkant og knaphulskant og med raglanindtagnin-
ger på hver retsidep, idet knapkanternes 7 masker i 
begge sider strikkes således:
Alle vrangsidep: 2 m lænkekant (= 2 m vrang løs af 
med garnet foran arbejdet), 5 r. Strik vr i mønster til 
der er 7 m tilbage på omg. Strik 5 r, 2 vr løs af med 
garnet foran arb.( = 2 m lænkekant)
Alle retsidep: 7 r, strik mønster og raglanindtagninger, 
til der er 7 m tilbage – strik disse m r. 
Ved alle mønsterp snos mønsterfarven om bundfarven 
umiddelbart før/efter knapkantens 7 m for at undgå 
et forkert træk i mønsterfarven. 

Efter 10 (12) 12 (12) p strikkes et knaphul i højre 
forkant sådan: 2 m lænkekant, 1 r, 2 r sm, slå om 2 
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gange, 1 O-indtag. Strik p ud. På næste p strikkes 
hvert omslag som dr r.

Når der i alt er taget ind i alle raglansømme 16 (19) 
21 (23) gange (= 96 (100) 108 (116) m) sættes de 
yderste 11 (12) 13 (14) m på maskeholder i begge 
sider til halsudskæring foran. Strik frem og tilbage, 
stadig med raglanindtagninger, idet der lukkes i hals-
siden for 3 m, 2 m og 1 m (alle str.)
Bryd garnet.

Halskant
Sæt med p 2½ mm bundfarven til lige efter knap-
hulskantens 7 m. på retsiden og strik de resterende 
m fra maskeholder, strik m op i halsen: 1 m for hver 
aflukket m samt alle m, der sidder tilbage på p 3 mm. 
Slut med at strikke 1 m op for hver aflukket m i den 
anden side + alle knapkantens m (venstre forstykke). 
( Bliver der små huller ved aflukningerne, samles en 
lænke op mellem 2 m og lænken dr sammen med den 
følgende m for at lukke hullet). 
Strik rib, 1 r 1 vr tilbage. Skift til mønsterfarve og 
strik rib, 1 r, 1 vr og skiftevis 2 p mønsterfarve og 2 p 
bundfarve, idet forkanterne fortsat kun strikkes med 
mønsterfarven (brug en ekstra tråd og sno garnerne 
om hinanden ved farveskiftet). NB: Strik endnu et 
knaphul efter 2 p. Strik i alt 5 (5) 6 (6) p og luk af i 
rib uden at stramme kanten. 

Montering
Sy sammen under ærmegabene med maskesting. 
Hæft alle ender og sy 2 små knapper i ud for knap-
hullerne.
Damp let og/eller vask arbejdet i lunkent vand med 
flydende uldvaskemiddel, skyl, pres vandt ud og lad 
det tørre liggende. 


