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En klassisk, tynd herresweater med raglanær-
mer og et lille tvist: En lille rustrød kant langs 
opslagningen forneden og på ærmerne. Det 
ensfarvet bærestykke understreger herrernes 
bredde skuldre. 
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Materialer
Arwetta Classic fra Filcolana:
Fv A: 250 (250) 300 (350) g i farve 955 (grå) 
Fv B: 150 (150) 200 (200) g i farve 954 (lys grå) 
+ en lille rest i en kontrastfarve (her farve 810 (chry-
santemum)).
Rundp 3 mm, 80 eller 100 cm
strømpep 3 mm til ærmer (eller lang rundp til ”magic 
loop”)
6 maskemarkører eller kontrastfarvede tråde

Størrelser 
S (M) L (XL) 

Mål
Passer til brystvidde: 90-95 (96-101) 102-107 (108-
113) cm
Overvidde: 96 (104) 112 (120) cm 
Ærmelængde: 46 (48) 49 (50) cm
Længde til ærmegab: 39 (41) 44 (45) cm

Arbejdsgang
Kroppen strikkes rundt, nedefra og op i ”stribede 
tern” til ærmegabet. Herefter strikkes ærmerne rundt 
og sættes ind i ærmegabene. Til sidst strikkes raglan-
stykket rundt i retriller med vendinger over ærmernes 
og nakkens masker til sidst for at skabe højde bag i 
halsudskæringen. 
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Strikkefastheder
28 m og 40 p i stribede tern-mønster efter damp eller 
vask = 10 x 10 cm
26 m og 50 p i retriller efter damp eller vask = 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.

Mønster  
Stribet tern-mønster 
Strik skiftevis 2 omg fv B og 2 omg fv A:  
1 omg: *5 r, 5 vr*. Gentag fra * til * omg rundt. 
2.-8. omg: Strik ret over ret og vrang over vrang omg 
rundt.
9. omg: *5 vr, 5 r*. Gentag fra * til * omg rundt.
10.-16. omg: Strik ret over ret og vrang over vrang 
omg rundt.
Gentag disse 16 omgange.

Retriller  
Strik i fv A. 
1. omg: Strik alle m ret omg rundt.
2. omg: Strik alle m vrang omg rundt.

(Når der strikkes frem og tilbage ved vendingerne i 
halsudskæringen, strikkes der ret på alle p) 

Særlig teknik
Vendinger
Strik til det sted, hvor der skal vendes. Vend arbejdet 
og tag 1. m løs af med garnet foran masken. Før gar-
net op på pinden over masken, som lige er strikket og 
træk i garnet, så der opstår ”en dobbeltmaske”. Strik 
videre. På næste p strikkes den dobbelte maske som 
én maske (i ret eller vrang, som arbejdet viser). 
Se også vejledningen på side 4.

Krop
Slå 268 (288) 308 (328) m op på rundp 3 mm med 
det kontrastfarvede garn. Skift til fv A og strik 4 omg 
rib, 2 r, 2 vr. 

Strik nu videre i stribet tern-mønster og sæt en 
markør ved omgangens begyndelse og igen efter 134 
(144) 154 (164) m for at markere sidesømmene. Tag 
samtidig 1 m ud lige før hver af de 2 sidesømsmarkø-
rer for at få ternmønsteret til at ”gå op” i maskeantal-
let = 270 (290) 310 (330) m. 

Strik lige op til arb måler ca. 39 (41) 44 (45) cm, idet 
der sluttes 1 omg før et tern i højden er afsluttet, 
dvs. med 7. eller 15. omg. 

Luk nu masker af til ærmegabene samtidig med at 
ternene sidste omgang strikkes: Luk 10 m af, strik i 
mønster over forstykket til 10 m før sidesømsmarkø-
ren, luk for 20 m, strik i mønster over ryggen til 10 m 
før omgangens begyndelse og luk disse 10 m. 
Der er nu 115 (125) 135 (145) m på henholdsvis ryg-
gen og forstykket.
Lad arb hvile og strik ærmerne. 

Ærmer
Slå 64 (68) 72 (76) m op på strømpep 3 mm med det 
kontrastfarvede garn. Skift til fv A og strik 4 omg rib, 
2 r, 2 vr. Sæt en markør ved omgangens begyndelse. 
Fortsæt i stribet tern-mønster og tag 1 m ud i beg og 
i slut af første omgang (alle str.) = 66 (70) 74 (78) 
m. 

Ternmønsteret placeres således: Strik 3 (0) 2 (4) vr, 
*5 r, 5 vr*. Gentag fra * til *. Slut med 3 (0) 2 (4) r.
Tag herefter 1 m ud i beg og i slut af omg på hver 8. 
omg, så alle udtagninger foretages på samme om-
gang af mønstret, i alt 22 (24) 25 (25) gange. Der er 
nu 110 (118) 124 (128) m. 

Når ærmet måler ca. 46 (48) 49 (50) cm og der 
mangler 1 omg før et tern sluttes, lukkes til ærmegab 
sådan: luk 10 m af, strik i mønster til de sidste 10 m 
og luk 10 m af. 
Sæt ærmet ind i det ene ærmegab på kroppen, dvs. 
hvor der er lukket m af. 

Strik det andet ærme på samme måde og sæt dette 
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ærme ind i det andet ærmegab.  
Der er nu i alt 410 (446) 478 (506) m på p.

Bærestykke
Sæt en markør hvert af de 4 steder, hvor ærmernes 
m møder ryg og forstykke. Omgangen begynder mel-
lem forstykket og højre ærme. Sæt fv A til og strik 
rundt i retriller, idet der på 1. omgang tages ind for 
at få strikkefastheden i ret rillerne til at passe med 
strikkefastheden i stribet ternmønster: Tag 5 (5) 6 (6) 
m ind på hvert ærme, jævnt fordelt, og 6 (6) 7 (7) m 
på hhv ryg og forstykke. I alt 22 (22) 26 (26) m taget 
ind. Der er nu 388 (424) 452 (480) m på rundpinden.

Tag nu ind på næste ret-omgang sådan: *2 r sm, 
strik til 2 m før næste markør, 1 O-indt*. Gentag fra * 
til * omg rundt. (Der er taget 8 m i alt).
Gentag disse raglan-indtagninger på hver ret-om-
gang, dog strikkes hver 8. ret-omgang uden indtag-
ninger. Når der er strikket 32 (34) 38 (42) indtag-
ningsomgange og der er 45 (49) 52 (54) m tilbage 
på forstykket (dvs. mellem omgangs-begyndelsen og 
sidste markør), laves vendinger for at få halsudskæ-
ringen højere i nakken sådan (start på en ret-omgang 
og fortsæt med raglanindtagninger som beskrevet):
Strik til 2 m før omgangens sidste markør (mellem 
venstre ærme og forstykket). Vend og strik r tilbage 
til 2 m før omgangens begyndelse. *Vend igen, strik 
r tilbage til 3 m før forrige vending. Vend og strik 
tilbage til 3 m før forrige vending*. Gentag fra * til 
* med 3 m færre for hver vending til der ikke kan 
vendes flere gange over ærmernes masker. Strik nu 
fra retsiden frem til omgangens begyndelse, idet hver 
”dobbeltmasker” strikkes som én maske.

Strik 3 omg glatstrik så der dannes en lille rullekant 
og luk herefter alle m ret af uden at stramme.

Montering
Hæft alle ender og sy hullerne under ærmerne sam-
men med maskesting. Damp let eller vask blusen og 
lad den tørre liggende, idet den glattes i facon.
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Billede 1. Tag første vr m løs af. 

Billede 2.  Stram garnet (dobbeltmaske).

Billede 3. Næste p: strik til dobbeltmasken.      

Billede 4. Strik sammen
      


