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Arwetta Classic fra Filcolana
100(150) 150 (150) g lys beige (971)
100 (100) 100 (150) g lys gråmelange (954) 
100 (100) 100 (100) g naturhvid (101)
 50 (50) 50 (50) g lys rosa (186)
Rundpind 3 mm, 80 cm (samt evt. 40 cm til 
ærmerne), og strømpepinde 3 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd samt maskeholder
5 (5) 6 (6) knapper

XS (S) M (L)

Passer til brystvidde: 82-88 (88-94) 94-102 (102-
108) cm
Overvidde: 86 (92) 98 (104) cm
Hel længde målt fra nakken midt bag: 45 (48) 51 
(54) cm
 

 

Materialer

Størrelser

Mål

En uundværlig lille uldtrøje i klassisk 
raglanfacon, men strikket oppefra, og det er 
slet ikke svært!
Ryg, ærmer og forstykker er strikket ud i et 
og trøjen er strikket uden sidesømme og 
ærmesømme. Den kan strikkes i den længde, 
der klæder bedst, for den kan jo prøves på 
undervej. Og så er der ingen monteringer 
efter endt strikkearbejde ud over at hæfte 
ender og sy knapper i!

Design: Hanne Pjedsted

 - en feminin raglancardigan strikket oppefra og ned
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Filcolana

Strikkefasthed

Særlige forkortelser
Udt (udtagning): 

O-indt (overtræksindtagning):

Lænkem (lænkemasker):

Strikketeknik
Forkanter:

Knaphuller i højre forkant:

Næste p:

Arbejdsgang 

Opskrift

4. pind (retsiden):

30 m og 40  p i glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 
cm.

Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det 
passer med strikningen).

 1 r løs af, 1 r, træk 
den løse m over den netop strikkede.

 De 2 yderste m langs 
forkanterne strikkes sådan: 2 vr løs af med garnet 
foran arbejdet i begyndelsen af hver pind. Begge m 
strikkes ret i slutningen af pinden.

 Strikkes over 12 m i hver side fordelt på 
2 lænkem og 10 m ret (på alle pinde).

 Strikkes over højre 
forkants 12 m på en retsidepind således: 2 r, luk 5 m 
af, 3 r, 2 lænkem.

 2 lænkem, 3 r, slå 6 m op over de 5 
aflukkede m, sæt den sidste nye m over på venstre p 
og strik den r sammen med den næste maske. (Dette 
hindrer at der opstår en løs maske i kanten af 
knaphullet). 

Arbejdet strikkes i raglan over både forstykker, ærmer 
og ryg i ét og startes ved halsen. Der strikkes frem og 
tilbage med vendinger over nakkens og ærmets 
masker for at gøre udskæringen højere bagpå end 
foran. Der strikkes med udtagninger i 4 
”raglansømme” og uden sømme i siden og langs 
ærmerne.
Forkanterne strikkes til sidst  ligeledes oppefra og 
ned, idet maskerne efterhånden strikkes sammen 
med masker, der er strikket op langs forstykkerne. 

Slå 159 (167) 175 (183) m op med beige garn på 
rundp 3 mm og strik 3 p frem og tilbage således: 
12 m forkant, 135 (143) 151 (159) m rib (1 vr, 1 r  
slut med 1 vr), 12 m forkant (1. pind er en 
vrangsidepind).

Sæt nu markører eller mærketråde ved alle 
raglansømme på næste pind:

 12 m forkant, 19 (20) 21 (22) m 
rib (= venstre forstykke), 1 udt, 2 r (= ”raglansøm”, 
sæt en markør), 1 udt, 24 (26) 28 (30) m rib (= 
venstre ærme), 1 udt, 2 r (= ”raglansøm”, sæt en 
markør), 1 udt, 41 (43) 45 (47) m rib (= ryggen), 1 
udt, 2 r (= ”raglansøm”, sæt en markør), 1 udt, 24 
(26) 28 (30) m rib (= højre ærme), 1 udt, 2 r (= 
”raglansøm”, sæt en markør), 1 udt, 19 (20) 21 (22) 
m rib (= højre forstykke), 12 m forkant med knaphul 
(se ”strikketeknik” ovenfor).
Der er på pinden taget ud 4 steder og øget med 8 
masker. De udtagne masker strikkes med i 

ribstrikningen når den næste udtagning er foretaget, 
altså på vrangsiden af arbejdet.
Gentag raglanudtagninger på hver retsidepind. 

 Raglanm strikkes glat på alle pinde.

Når der er strikket i alt 15 (15) 17 (17) p rib, strikkes 
kun venstre forkants 12 m (retsidepind). Bryd garnet 
og sæt begge forkanternes masker på maskeholdere 
eller kontrastfarvede tråde.
Der er 183 (191) 207 (215) m  på p i alt - der er 
taget ud hhv 6 (6) 7 (7) gange.

Nu skiftes til glatstrik og naturhvid, og samtidig gøres 
arbejdet højere i nakken.

Flyt m fra venstre forstykke og ærme over på højre 
pind. Sæt det naturhvide garn til 2 m FØR raglanm 
(efter venstre ærme), og strik frem og tilbage over 
ryggens masker med vendinger samtidig med at der 
stadig tages ud i raglansømmene på hver retsidepind 
sådan: 

 2 r, 1 udt, 2 raglanm, 1 udt, strik 
ryggens m og strik til 2 m efter næste raglansøm med 
udt, (dvs. raglansømmen ved ryg og højre ærme, 
altså 3. mærke). Vend arb, slå garnet stramt om p og 
strik vrang tilbage over alle hvide m + yderligere 5 m, 
vend. 

 Slå om. Strik alle de hvide m 
(husk raglanudtagninger). Strik til lige før forrige 
vending og strik omslaget ret sammen med den 
følgende m og strik yderligere 5 m. Vend, slå om og 
strik vrang tilbage til omslaget. Strik omslaget dr 
vrang sammen med den følgende m og strik 
yderligere 5 m. Vend og slå om.

Fortsæt i glat og med vendinger til der er vendt i alt 5 
gange i hver side, idet der hver gang strikkes 5 m 
mere med hvidt garn inden vendingen

Der er 203 (211) 227 (235) m på p eksklusiv 
forkanternes masker (- der er taget 20 m ud over 
vendepindene).

Bryd garnet og start umiddelbart efter venstre 
forkants masker  stadig med naturhvid. 
Slå 1 m op i hver side til ”søm” ved begge forkanter

Strik nu over alle m i glat og med striber således, 
samtidig med at der fortsat tages ud i alle 
”raglansømme” fra retsiden:
8 p naturhvid
*4 p rosa
5 p grå
3 p beige
5 p naturhvid
3 p grå
3 p beige
3 p naturhvid*  

NB:

Retsidepind:

Næste retsidepind.
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Gentag fra * til * med smalle striber (striberapport = 
26 p)

Fortsæt samtidig med raglanudtagninger til der i alt
 er taget ud 33 (36) 38 (41) gange = 

121 (129) 137 (145) m på ryggen (inkl. den ene af 
raglanm i hver side).

Sæt nu ærmernes m  inkl. 1 raglanm i hver side  på 
en hjælpetråd (gerne i en kontrastfarve i et glat garn) 
og slå under hvert ærme nye 12 m op mellem 
raglansømmene. 
Strik lige ”ned” over ryggens og forstykkets masker i 
smalle striber indtil arbejdet efter ærmegabet måler 
ca. 5 (5) 5,5 (6) cm. Slut med en naturhvid stribe.

Skift derefter til brede striber således: 
*24 pinde grå
3 pinde naturhvid
4 pinde rosa
19 pinde beige*
Gentag fra * til * resten af ”bullen” ned til ribkanten.
Når arbejdet fra nakken måler 42 (45) 48 (51) cm, 
skiftes til rib (1 ret, 1 vrang). Strik 16 pinde og luk af 
i rib uden at stramme kanten.

Med lille rundp eller strømpep 3 mm fortsættes i 
stribemønster rundt over ærmets m som på 
bærestykket, idet der under ærmet strikkes 13 m op i 
de m, som blev slået op på blusen mellem forstykke 
og ryg.
Den midterste af disse 13 m er ”ærmesømmen”, og 
der foretages indtagninger på hver side af den 
således: Strik til 2 m før ”sømmen”. Strik nu en 
indtagning således: 1 r løs af, 1 r, træk den løse m 
over retmasken, strik sømmens m og strik 2 r sm. 

Strik rundt med disse indtagninger på hver 2. 
omgang i alt 6 gange (alle størrelser), derefter på 
hver 5. omgang til der er 65 (69) 73 (77) m tilbage. 
Når ærmet måler 26 (28) 31 (32) cm eller ønsket 
længde, skiftes til beige garn og rib (1 r, 1 vr), idet 
der samtidig tages 1 m ind på alle størrelser til 64 
(68) 72 (76) m. Strik i alt 16 omg og luk alle m af i 
rib uden at stramme kanten.

Med beige garn og rundp strikkes m op langs venstre 
forkant. Start lige efter m på maskeholder/ 
kontrastfarvet tråd. Der strikkes 1 m op for hver to p 
der er strikket i stribemønster. Bryd garnet og start 
igen øverst i hjørnet ved forkantens 12 masker (pas 
på at retrillemønsteret passer).
Strik nu de 12 masker frem og tilbage og strik den 
sidste maske sammen med en af de opstrikkede 
masker således: 
På retsidepinde: 2 lænkem, 9 r, 1 r løs af, strik 1 m af 
de opstrikkede m, træk den løse over. Vend.

 
efter ribkanten

Ærmer

Forkanter
Venstre forkant

Vrangsidepinde: 1 r løs af, 11 r.
Gentag dette til alle de opstrikkede masker er strikket 
sammen med kantens 12 masker. Luk af.
Marker nu i alt 5 (5) 6 (6) knaphuller i knapkanten 
med fx tråd/sikkerhedsnåle, inkl. det øverste i 
halskanten. (Tæl ”riller i retstrikningen” mellem dem). 
Sidste knaphul skal sidde tæt på aflukningen for 
neden.

Strik masker op nedefra og op p langs højre forkant 
(1 m for hver 2 p og samme antal som på højre kant) 
og slut ved de 12 m på maskeholder/kontrastgarn. 
Strik kantens m sammen med en af de opstrikkede 
masker som på højre forkant sådan:  
På vrangsidepinde: 2 lænkem, 9 r, sidste m fra 
forkanten og første m af de opstrikkede m strikkes ret 
sammen. Vend.
Retsidepinde: 1. m r løs af, 11 r.
Fortsæt således og lav 4 (4) 5 (5) knaphuller, fordelt 
som der er målt ud på højre knapkant. 

 
Hæft alle ender. Damp arbejdet let under et fugtigt 
klæde. Sy knapper i knapkanten ud for knaphullerne.

Højre forkant med knaphuller

Montering
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