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En fin lillepigetrøje med masser af små knap-
per, søde picotkanter og blot enkelte, smalle 
striber i en kontrastfarve ved håndleddet.
Trøjen er let at strikke og er stor set uden 
montering.  Picotkanterne strikkes samtidig 
med aflukninger - og de er ikke spor svære at 
lave. 
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Materialer
150 (200) 200 (250) g Arwetta Classic fra Filcolana 
i lys rosa, farve 186 samt en rest (ca. 10 gr.) i rød 
kontrastfarve, 813. 
Pinde 3 mm, gerne rundp 60 cm eller 80 cm, da der 
strikkes frem og tilbage over mange m i raglanstyk-
ket.
Markører eller kontrastfarvet tråd
8 små knapper i samme farve som kontrastgarnet.

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 (65-66) 
cm
Overvidde 64 (68) 72 (76) cm
Ærmelængde: 24 (27) 30 (32) cm
Hel længde midt bag: 30 (33) 37 (41) cm

Strikkefasthed
27m og 50 p i perlestrikning på p 3 mm = 10 x 10 
cm.

Perlestrik
1. og alle p: * 1 r, 1 vr.*, gentag fra * til * p ud og 
slut med 1 r.

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.
Kantm: kantmasker. 2 m lænkekant langs knapkant 
og knaphulskant: De to yderste m i hver side strik-
kes 2 r på alle retsidepinde. Og de to yderste m tages 
vrang løs af med garnet foran m på alle vrangsidepin-
de. (Garnet sidder i 3. m når du vender for at strikke 
næste retsidepind!)

Særlige teknikker
Knaphul: (Strikkes fra retsiden) 2 m lænkekant, 2 r 
sm, slå om p 2 gange, 1 O-indt. De to omslag strikkes 
som en dr r og en r på den følgende p.
Picotkant-aflukning: Alle m strikkes r (på vrangsiden 
af arbejdet). Luk 2 m af. *Sæt m fra højre pind over 
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på venstre p og slå 2 m op med strikkeopslagning. 
Luk de 2 m af og luk yderligere 3 m af*. Gentag fra * 
til *.
Strikkeopslagning: *Strik en r uden at tage m af ven-
stre p. Sæt den nye maske drejet tilbage på venstre p 
og gentag fra *.

Arbejdsgang
Trøjen strikkes frem og tilbage i ét stykke op til ær-
megabene, og arbejdet deles derefter til forstykke og 
ryg. Ærmerne strikkes, sættes ind i ærmegabene og 
hele raglanstykket strikke på én gang. 

Krop
Slå 185 (197) 209 (221) m op på p 3 mm og strik 
sådan (1. p = vrangsiden):
6 m knapkant (= 2 m vr løs af med garnet foran m, 4 
r, på alle str.), 173 (187) 197 (209) m perlestrik, 6 m 
knaphulskant (4 r, 2m vr løs af med garnet foran m)
På retsiden strikkes alle 6 m i forkanterne r.
Sæt en markør ved ”sidesømmene” sådan:
Strik 48 (51) 54 (57) m (= forstykke), sæt en mar-
kør, strik 89 (95) 101(107) m (= ryg), sæt en markør, 
og strik de sidste 48 (51) 54 (57) m (= forstykke).

Strik 4 (4) 4,5 (4,5) cm lige op. Strik 1. knaphul i 
trøjens højre forkant som beskrevet ovenfor og strik 
derefter et knaphul for hver 3 (3,5) 4 (4,5) cm helt 
op til aflukningen til halsen midt for.

Når arbejdet måler 19 (21) 24 (27) cm, lukkes til 
ærmegab ved sidesømmene sådan: 
Luk 9 m af i alt, 4 fra forstykket og 5 fra ryggen på 
hver side af hver markør (for at få perlestrikningen 
symmetrisk). (= 167 (179) 191(203) m)
Lad arbejdet hvile og strik ærmerne.

Ærmer
Slå med bundfarven 43 (45) 49 (51) m op på p 3 mm 
og strik 7 p perlestrik. Skift til r og striber sådan: *2 
p r med kontrastfarven, 2 p r med bundfarven*. Gen-
tag fra * til * yderligere 2 gange. Strik derefter 2 p r 
med bundfarven og 2 p r med kontrastfarven.
Skift til bundfarven og strik 1 p r. Fortsæt med perle-
strik og tag nu 1 m ud i hver side af ærmet på hver 6. 
p, på retsiden af arbejdet, i alt 15 (18) 20 (23) gange 
= 73 (81) 89 (97) m. Strik lige op, til ærmet måler 
24 (27) 30 (32)  cm.
Luk 5 m af i beg. af de næste 2 p og sæt ærmet ind i 
ærmegabet på blusen = 63 (71) 79 (87)m.
Strik det andet ærme på samme måde. Saml delene, 
og sæt en markør ved hvert sted, hvor ærmets m 
møder ryg og forstykke.

Raglanstykket
Strik nu frem og tilbage over alle 293 (321) 349 
(377) m med knaphuller i forkant og med raglanind-
tagning ved hver markør sådan: Strik til 2 m før 1. 
markør, 1 O-indt, 2 r sm(2 m taget ind). Gentag disse 
2 indtagninger ved alle 4 markører.
På vrangsiden strikkes de to sammenstrikkede m r. 

Strik med raglanindtagninger på hver retsidep, til der 
er strikket 4 pinde efter det 8. knaphul og arbejdet 
måler ca. 25 (28,5) 32,5 (36) cm. 
Luk nu forkanternes 6 m af i begge sider og fortsæt 
med raglanindtagninger ved alle 4 markører.
Luk af til halsudskæring i begge sider på hver 2. p for 
8 (10) 11 (12) m 1 gang, 4 m 1 gang (alle str.) og 
derefter 2 m ad gangen, til alle m på forstykker og 
ærmer er lukket af. Luk de resterende m af i nakken 
på én gang. 
TIP: For at få en ”blødere” overgang mellem afluknin-
gerne tages 1. m løs af ved hver aflukning.   

Hals- og ærmekanter
Strik 1 m op med p 3 og kontrastfarvet garn for hver 
m der er slået op langs ærmernes nederste kant. 
Vend arbejdet og strik picot-aflukning som beskrevet 
ovenfor.
OBS: Luk gerne stramt af, så kanten ikke bliver for 
vid, (brug evt. tyndere p.)
Strik på samme måde m op langs halsudskæringen 
inden for forkanterne (dvs. 6 m inde), vend og strik 
picot-aflukning i halsen ligesom nederst på ærmerne.

Montering
Hæft alle ender og sy ærmesømmene. Sy små knap-
per i ud for knaphullerne. Damp ganske let eller vask 
trøjen og lad den tørre liggende.


