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Naturgarn
600 (700) 800 (900) g fv 994
8 mm rundpind 80 og 40 cm, 8 mm strømpepinde

S (M) L (XL)

Overvidde: 109 (116) 123 (130) cm
Hel længde ca.: 64 (65) 68 (70) cm
 

11 m og 17 p i glatstrik på p 8 = 10 x 10 cm.

 
Strik drejet ret i lænken mellem m.

Slå 104 (112) 120 (128) m op og strik rundt i rib, 2 
ret, 2 vrang. Strik i alt 15 omg og skift herefter til 
glatstrikning. Sæt et mærke i hver side af arbejdet 
dvs. ved omg's begyndelse og mellem de to midterste 
m. Strik 9 omg og tag på næste omg ud således: *1 
ret, 1 udt, strik til 1 m før næste mærke, 1 udt, 1 
ret*, gentag fra * til * yderligere 1 gang = 4 
udtagning på omg. Gentag udtagningerne på hver 12. 
omg yderligere 3 gange =120 (128) 136 (144) m.
Når arbejdet måler 40 (40) 42 (44) cm sættes 6 m i 
hver side på en tråd, 3 m på hver side af mærket.
Der er 54 (58) 62 (66) m på henholdsvis ryg og 
forstykke.

 

Materialer:

Størrelse:

Mål:

Strikkefasthed:

Udtagning (udt):

Ryg/forstykke:
 

Nu er det kæresten, manden, sønnen eller 
måske din egen tur til at blive forkælet med 
en lækker sweater med flot strukturmønster. 
Sweateren strikkes på pind 8, så den er 
hurtigt strikket.   

Design: Rachel Søgaard

 - en herresweater med strukturmønsterBasket Weave
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Lad arbejdet hvile.

Slå 28 (28) 32 (32) m op på strømpepinde og strik 
rundt i rib, 2 ret, 2 vrang. Strik i alt 15 omg og skift 
herefter til glatstrikning. Sæt et mærke ved omg's 
begyndelse og tag 1 m ud på hver side af mærket 
således: 1 ret, 1 udt strik til 1 m før mærket, 1 udt, 1 
ret. Gentag disse udt på hver 5. omg yderligere 7 (8) 
7 (8) gange = 44 (46) 48 (50) m. Fortsæt lige op, og 
når arbejdet måler 48 (48) 52 (54) cm eller ønsket 
længde til ærmegab, sættes 3 m på hver side af 

Ærmer:
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mærket på en tråd = 38 (40) 42 (44) m.
Lad arbejdet hvile og strik et ærme magen til.

Sæt ærmerne ind over de hvilende m på 
ryg/forstykke = 184 (196) 208 (220) m. Begynd med 
ryggen, strik derefter over venstre ærme, så 
forstykket og til slut højre ærme. Sæt et mærke ved 
hver samling. Strik rundt i mønster efter diagrammet, 
og tag ind på hver 2. omg således: (Begynd ved 
mærket mellem højre ærme og ryg) *1 ret løs af, 1 
ret, træk den løse m over, strik til 2 m før næste 
mærke, 2 ret sammen*, gentag fra * til * yderligere 
3 gange. Når der er foretaget raglanindtagninger i alt 
17 (18) 19 (20) gange (= 48 (52) 56 (60) m) 
fortsættes rundt i rib, 2 ret, 2 vrang i alt 20 omg.
Luk løst af.
 

Sy de hvilende m under ærmerne sammen med 
maskesting.
Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.

Raglan:

Montering:

Basket Weave Side 2
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