
Fragaria - en dejlig børnetrøje
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En rigtig klassisk raglanbluse med en sjov, 
lille detalje: En andeledes rib, der er strikket i 
striber og med diagonaleffekt.
Fin i sin enkelhed og super let at strikke. 
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Materialer
150 (200) 250 (300) g Arwetta Classic fra Filcolana 
i bundfarve (her farve 813) samt en rest på 25 g i 
kontrastfarven (her 807).
Rundpind 3 mm, 60 og 40 cm
Strømpepinde 3 mm til ærmer (Der kan bruges rund-
strik med magisk loop på en lang rundpind i stedet) 
Markører i to farver og/eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)

Mål
Passer til brystvidde: 54 -56 (58-60) 62-64 (66 -68)
cm
Overvidde: 65 (68) 72 (76) cm
Ærmelængde:25 (28) 32 (35) cm
Hel længde midt bag: 33 (36) 40 (44) cm

Strikkefasthed
28 m og 36 p i glatstrikning 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.
dbl O-indt (dobbelt O-indtag): 2 r løs af, 1 r, træk de 
to løse masker over den netop strikkede (= 2 m taget 
ind)
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Diagonal rib
Strikkes rundt og med et maskeantal delbart med 4.
Alle omg: *2 r, slå om, 2 r sm*. Gentag fra * til * 
omg rundt.

Arbejdsgang
Sweateren strikkes rundt i ét stykke op til ærmega-
bene. Der lukkes i begge sider til ærmegab. Ærmer-
nes strikkes og sættes ind i ærmegabene og derefter 
strikkes rundt over bærestykket med raglanindtagnin-
ger på hver 4. omg (dobbeltindtagninger)

Krop
Slå 180 (188) 200 (212) m op på rundp 3 mm med 
kontrastfarven og strik rundt i diagonalrib. Strik stri-
ber med skiftevis 3 omg kontrastfarve, 3 omg bund-
farve, til der i alt er strikket 3 (3) 4 (4) striber med 
kontrastfarven.  Skift til bundfarven og glatstrikning. 
Sæt et mærke ved omg begyndelse og efter 90 (94) 
100 (106) m til markering af siderne.
Fortsæt lige op i glatstrikning, til arb måler 22 (24) 
27 (30) cm. 
Del nu arb i forstykke og ryg således:
Næste omg: Luk 4 (4) 5 (5) m af, strik 82 (86) 90 
(96) r, luk 8 (8) 10 (10) m af, strik 82 (86) 90 (96) r 
og luk de næste 4 (4) 5 (5) m af. Bryd garnet og lad 
dette stykke hvile.

Ærmer
Slå 44 (48) 48 (52) m op på strømpep 3 mm med 
kontrastfarven og strik diagonalrib rundt i striber som 
nederst på kroppen. Skift til glatstrikning i bundfar-
ven og sæt en markør ved omg begyndelse.  Tag på 
næste omg ud sådan: Strik 1 r, 1 udt, strik til der er 1 
m tilbage på omg, 1 udt, 1 r (= 2 m taget ud).
Gentag denne udtagning på hver 5. omg i alt 15 
(16) 19 (20) gange = 74 (80) 86 (92) m. Når ærmet 
måler 25 (28) 32 (35) lukkes de første 4 (4) 5 (5) m 
af og igen de sidste 4(4) 5 (5) m på omg (= 66 (72) 
76 (82) m). Bryd garnet og strik det andet ærme på 
samme måde.
Sæt nu ærmernes m ind over de aflukkede m i hver 
side af kroppen (= i alt 296 (316) 332 (356) m).

Raglanstykket
Sæt markører de 4 steder, hvor ærmets m møder ryg 
og forstykke. Og markér omg begyndelse – der, hvor 
højre ærme møder forstykket – med en anden farve 
markør eller en tråd. Sæt garnet til ved omgangens 
begyndelse og strik 1 omg rundt i glatstrikning med 
bundfarven. Tag derefter ind til raglan sådan:
2. omg: Strik glatstrikning til 4 m før omgangens 
begyndelse (1. markør), *1 dbl O-indt, 2 r, 3 r sm*. 
Strik til 4 m før næste markør og gentag fra * til *. 
Gentag denne indtagning ved de næste 2 markører 
(= 16 m taget ind).
Strik nu 3 omg glatstrikning rundt uden indtagnin-
ger og gentag derefter raglanindtagninger på hver 4. 
omg som beskrevet, til der er taget ind i alt 10 (11) 
12(13) gange = 136 (140) 140 (148) m. 
På sidste omg med indtagninger sættes de midterste 

14 (16) 16 (20) m på forstykket (før omgangsmær-
ket) på en maskeholder uden at blive strikket.  Vend 
og strik vrang tilbage.
På de følgende p lukkes af til hals i hver side på hver 
2. p samtidig med at raglanindtagninger forsætter på 
hver 4. p sådan:
Luk 4 (4) 5 (5) m af i hver side, derefter 3 (3) 3 (3) 
m i hver side og derefter 3 (3) 4 (4) m i hver side, 
til alle ærmets m er lukket af. Luk de resterende m i 
nakken af på én gang.
 
Halskant
Begynd ved omgangsmærket og strik med bundfar-
ven 1 m op for hver m der er lukket og strik r over m 
fra maskeholderen midt for med lille rundp (40 cm). 
Der skal være mellem 120 og 140 m. 
Strik 3 omg rib, 1 r, 1 vr. Skift til kontrastfarven og 
luk m af i r uden at stramme kanten.

Montering
Hæft alle ender og sy de små sømme under ærmerne 
sammen med maskesting fra retten.
Damp arb let eller vask det og lad det tørre liggende.


