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En herlig og traditionel raglansweater med in-
spiration fra mønsteret i ”bønderøvens trøje” 
og fra Vibeke Linds nordiske strik. Den er 
strikket i det dejlige Arwetta Classic, der kan 
maskinvaskes.
Der strikkes rundt helt til halsudskæringen, 
så der er stort set ingen efterfølgende monte-
ringer. 
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Materialer
Fv A: 100 (100) 150 (150) 200 (200) g Arwetta Clas-
sic fra Filcolana i fv. 956 (Charcoal (melange)) 
Fv B: 100 (150) 150 (200) 200 (250) g Arwetta Clas-
sic fra Filcolana i fv. 954 (Light Grey (melange))
Rundp 2,5 mm og 3 mm, 60 cm eller evt. 80 cm (til 
de største størrelser) 
Strømpep 3 mm til ærmer 
Rundp 2,5 mm, 40 cm til halskant
Markører og/eller kontrastfarvet tråd
Maskeholder

Størrelser
4 år/104 cl (6 år/116 cl) 8 år/128 cl (10 år/140 cl) 12 
år/152 cl (14 år/156 cl) 

Mål
Passer til brystvidde: 56 (60) 64 (70) 76 (80) cm
Blusens overvidde: 64 (64) 72 (80) 88 (88) cm
Ærmelængde til ærmegab: 32 (35) 38 (40) 42 (44) 
cm
Længde til ærmegab: 25 (28) 32 (34) 36 (39) cm

Strikkefasthed
30 m og 38 p i glatstrikning i sildebensmønster på p 
3 mm = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pin-
den og strik den drejet ret.
o-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den 
løse m over den netop strikkede.

Arbejdsgang
Sweateren strikkes nedefra rundt i ét stykke op til 
ærmegabene, hvor der lukkes masker af. Ærmernes 
strikkes og sættes ind i ærmegabene, så raglanstyk-
ket kan strikkes rundt indtil halsudskæringen. Når der 
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lukkes masker af til halsen på forstykket, strikkes der 
frem og tilbage. 

Krop
Slå 192 (192) 216 (240) 264 (264) m op på rundp 
2,5 mm med fv. A og strik 6 (6) 7 (7) 8 (8) omg 
rundt i rib, 1 r, 1 vr.
Sæt nu markør ved omg’s begyndelse og efter 96 
(96) 108 (120) 132 (132) m for at markere højre og 
venstre side.
Skift til rundp 3 mm og strik mønster efter diagram A. 
Str. 8, 10, 12 og 14 år: Begynd med diagrammets 
7. m og slut med 6. m.
Alle str: Strik først den nederste mønsterbort over 
12 omg og fortsæt herefter med de 4 omg ”sildebens-
mønster”, som gentages til arb måler 25 (28) 32 (34) 
36 (39) cm.
Luk nu 11 m til ærmegab i begge sider således:
Luk 6 m i starten af omg, strik forstykkets m til der 
mangler 5 m før næste sidemarkør, luk 11 m, strik 
ryggens m til der mangler 5 m og luk disse af. (Af-
lukningerne ligger mellem de lodrette, mørkegrå m i 
mønstret).
Marker hvilken p af mønstret der blev lukke af på. Lad 
arb hvile og strik ærmerne. 

Ærmer
Slå 48 (48) 52 (52) 60 (60) m op på strømpep 3 mm 
med fv. A og strik 6 (6) 7 (7) 8 (8) omg rib, 1 r, 1 vr. 
Sæt en markør ved omgangens begyndelse. Skift i 
glatstrikning i mønster efter diagrammet, idet der på 
1. omg tages ud til 60 (60) 60 (60) 72 (72) m, dvs. 
12 (12) 8 (8) 12 (12) m jævnt fordelt over omg. 
Strik først den nederste mønsterbort over 12 omg. 
Tag en m ud i slutningen af 12. omg med fv. A. Dette 
er maske 13 i diagrammet.
Maske 13 som er lige før omg-markøren og maske 1 
som er lige efter, danner en “ærmesøm” hele vejen 
op og alle udtagninger til ærmet foretages før og efter 
denne “søm”.
Fortsæt i de 4 omg ”sildebensmønster” efter diagram-
met og tag samtidig ud på hver side af “ærmesøm-
men” i fv. A. Lad de nye m indgå i sildebensmønstret 
efterhånden. Gentag udtagningerne på hver 4. omg 
(skiftevis hver 4. og 5.omg) skiftevis hver 4. og 
5.omg (hver 5. omg) hver 5. omg (skiftevis hver 5. 
og 6. omg), til der i alt er taget ud 18 (18) 24 (24) 24 
(24) gange = 97 (97) 109 (109) 121 (121) m.
Når ærmet måler ca. 32 (35) 38 (40) 42 (44) cm luk-
kes der af på samme mønsteromg som på kroppen:
Luk 6 m af, strik i mønster til de sidste 6 m, luk disse 
6 m af = 85 (85) 97 (97) 109 (109) m. 
Strik det andet ærme magen til.

Raglanbærestykket
Sæt ærmernes m ind over de aflukkede m på krop-
pen. Strik 1 omg i mønster og marker samtidig de 4 
raglan: Strik forstykkets 85 (85) 97 (109) 121 (121) 
m i mønster, sæt markør, strik højre ærmes 85 (85) 
97 (97) 109 (109) m i mønster, sæt markør, strik 
ryggen 85 (85) 97 (109) 121 (121) m i mønster, 

sæt markør, strik venstre ærmes 85 (85) 97 (97) 
109 (109) m i mønster, sæt mærke. Dette er omg’s 
begyndelse. Der er nu i alt 340 (340) 388 (412) 460 
(460) m på p.
Strik med indtagninger til raglan sådan: *o-indt med 
fv A, strik i mønster til 2 m før markør, 2 r sm med fv. 
A*. Gentag denne indtagning fra * til * omg rundt (= 
8 m taget ind).

Strik raglanindtagninger på hver omg i alt 4 (0) 4 (0) 
4 (0) gange. Derefter på hver. 2. omg i alt 14 (18) 17 
(22) 21 (25) gange = 196 (196) 220 (236) 260 (260) 
m på p.
Slut med en omg uden indtagninger, hvor de midter-
ste 21 (21) 23 (25) 27 (27) m samtidig lukkes af.
Sæt garnet til umiddelbart efter de aflukkede m og 
strik nu frem og tilbage i mønster, idet raglanindtag-
ningerne fortsætter på hver pind fra retsiden. Begynd 
med en p fra retsiden.
Luk samtidig af til halsudskæringen i begge sider for 
3, 2 og 2 m og derefter for 1 m ad gangen, til alle 
forstykkets m er lukket af eller taget ind i raglanind-
tagninger (alle str). Luk de m af.

Halskanten
Strik 136 (140) 148 (160) 164 (168) m op langs 
halskanten med fv A på på den 40 cm lange 2,5 mm 
rundp.
Strik 6 (6) 7 (7) 8 (8) omg rib, 1 r, 1 vr. Luk af i rib, 
men sørg for at barnet kan få sweateren over hove-
det.

Montering
Hæft alle ender. Sy sammen under ærmegabene med 
maskesting og damp arbejdet let eller vask det og lad 
det tørre liggende. 
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