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En fin, klassisk raglansweater til børn, med et 
vintage-inspireret mønster på krop og bære-
stykke, og ensfarvede ærmer som fremhæver 
raglanærmernes skrå linjer.
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Materialer
Fv. A: 100 (150) 150 (200) 250 g Arwetta Classic fra 
Filcolana i farve 145 (Navy Blue) 
Fv. B: 50 (50) 100 (100) 100 g Arwetta Classic fra 
Filcolana i farve 101 (Natural White)
Rundpind 2,5 og 3 mm, 60 cm
Strømpepind 2,5 og 3 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl) 10 
år/140 cl

Mål
Passer til brystvidde: 50-55 (55-60) 60-65 (65-70) 
70-75 cm
Overvidde: 59 (63) 71 (73) 76 cm
Ærmelængde: 22 (30) 33 (36) 39 cm
Hel længde: 36 (39) 45 (48) 52 cm
- vær opmærksom på at modellen er smal

Strikkefasthed
30 m og 34 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).
Llr (indtagning): 2 ret løs af, flyt maskerne tilbage på 
venstre pind og strik dem ret sammen.
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Særlige teknikker
Vendemasker (German Short Rows): Strik til det 
sted, hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1. 
vr løs af med garnet foran masken (mod dig selv). 
Før garnet over højre pind og ned bag arbejdet (eller 
væk fra dig selv) 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).

Arbejdsgang
Valdemar strikkes nedefra og op. Kroppen strikkes 
rundt i mønster til ærmegabene, derefter lukkes der 
af til ærmegab, forstykke og ryg strikkes færdig hver 
for sig, i mønster med raglanindtagninger. Ærmerne 
strikkes ligeledes rundt til ærmegabene, derefter luk-
kes der af til ærmegab og skulderen strikkes frem og 
tilbage med raglanindtagninger. Til sidst samles alle 4 
dele på rundpinden og halskanten strikkes rundt.

Krop
Slå 168 (180) 204 (212) 220 m op på rundp 2,5 mm 
med fv. A. Saml arb til en omg og sæt en markør for 
omg’s begyndelse. Strik 3 (3) 3,5 (3,5) 3,5 cm rib (2 
r, 2 vr).
Skift til rundp 3 mm og begynd med en omg glatstrik 
hvor der samtidig tages ud således: Strik 0 (4) 4 (4) 
4 r, *1 udt, 21 (22) 25 (26) 27 r*, gentag fra * til * 
omg rundt.
Der er nu 176 (188) 212 (220) 228 m på pinden.
Strik nu kroppen i mønster således: *Strik lod-
rette striber ved at strikke [1 r med fv. A, 1 r med 
fv. B] 4 (7) 3 (5) 7 gange, slut med 1 r med fv. A, 
strik de næste 79 (79) 99 (99) 99 m i mønster efter 
diagrammets 1. (11.) 1. (11.) 1. p*, gentag fra * til * 
endnu en gang.

Bemærk: Når der strikkes mønster efter diagram-
met, gentages alle diagrammets 20 m 3 (3) 4 (4) 
gange og herefter strikkes 1.-19.m endnu én gang, så 
mønsteret bliver symmetrisk.
Fortsæt lige op på denne måde, til alle pinde af dia-
grammet er strikket 3 (3,5) 4 (4,5) 5 gange.
Strik derefter diagrammets 1.-3. (1.) 1.-3. (1.-3.) 1.-
2. p igen. 
Arb måler nu ca. 22 (25) 29 (32) 35 cm.

Str. 2, 6 og 8 år
Strik en omg mere i mønster, men stop 1 (-) 3 (2) 
– m før omg’s slutning. Disse sidste m lukkes af i 
begyndelsen af den næste omg.

Str. 4 år
Strik en omg mere i mønster. Stik første m af den 
efterfølgende omg.

Alle str.
Luk nu af til ærmegab således: Luk 11 (13) 13 (15) 
15 m af i mønster, strik videre i mønster til der er 77 
(81) 93 (95) 99 m på p efter de aflukkede m, luk de 
næste 11 (13) 13 (15) 15 m af i mønster, strik i møn-
ster over de næste 77 (81) 93 (95) 99 m – frem til de 
aflukkede m.
Herefter strikkes forstykke og ryg færdig hver for sig 
frem til halskanten.

Forstykke
Strik nu frem og tilbage over de sidste 77 (81) 93 
(95) 99 m i mønster. Begynd med en p fra vrangsi-
den.
Næste p (retsiden): 1 r med fv. A, llr i mønster, 
strik mønster til de sidste 3 m, 2 r sm i mønster, 1 r 
med fv. A.
Næste p (vrangsiden): 1 vr med fv. A, strik møn-
ster til sidste m, 1 vr med fv. A.
Strik frem og tilbage som på de 2 sidste pinde til 
der er i alt er strikket raglanindtagninger 21 (22) 25 
(26) 27 gange. Slut efter sidste indtagningspind fra 
retsiden. 
Strik 1 p vr kun med fv. A = 35 (37) 43 (43) 45 m på 
pinden. 
Flyt m til en maskeholder til halskanten skal strikkes.

Ryg
Strik som forstykket, men fortsæt til der er strikket 
raglanindtagninger 24 (25) 29 (30) 31 gange Slut 
efter sidste indtagningspind fra retsiden. 
Strik 1 p vr kun med fv. A = 29 (31) 35 (35) 37 m på 
pinden.
Lad m sidde på pinden til halskanten skal strikkes.

Venstre ærme
Slå 44 (44) 48 (48) 52 m op på strømpep 2,5 mm 
med fv. A. Saml arb til en omg og sæt en markør for 
omg’s begyndelse. Strik 3 (3) 3,5 (3,5) 3,5 cm rib (2 
r, 2 vr).
Skift til strømpep 3 mm og begynd med en omg 
glatstrik hvor der samtidig tages ud således: 4 (4) 0 
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(0) 4 r, *1 udt, 5 (5) 6 (6) 6 r*, gentag fra * til * omg 
rundt = 52 (52) 56 (56) 60 m.
Strik 5 omg glatstrik.
Udtagningsomg: 1 r, 1 udt, strik r omg rundt, 1 udt.
Fortsæt i glatstrik og strik en udtagningsomg på hver 
10. (10.) 8. (8.) 8. omg i alt 7 (9) 10 (12) 12 gange 
= 66 (70) 76 (80) 84 m.

Strik lige op til ærmet måler 22 (30) 33 (36) 39 cm.
Næste omg: Strik r til de sidste 5 (6) 6 (7) 7 m, luk 
de næste 11 (13) 13 (15) 15 m af = 55 (57) 63 (65) 
69 m.

Skulder
Strik nu frem og tilbage.
1. p (retsiden): Strik r pinden ud (til de aflukkede 
m).
2. p (vrangsiden): Strik vr pinden ud.

Tag ind til raglan på næste pind (retsiden): 1 r, llr, 
strik r til de sidste 3 m, 2 r sm, 1 r.
Strik frem og tilbage i glatstrik og tag ind til raglan på 
alle pinde fra retsiden til der er 13 (13) 13 (13) 15 m 
tilbage = 21 (22) 25 (26) 27 gange. ** Slut med en p 
fra vrangsiden.

Strik nu vendepinde for at forhøje den side af ærmet 
der skal syes sammen med ryggen:
1. vendepind (retsiden): Strik r til de sidste 2 m, 
vend.
2. vendepind (vrangsiden): Strik vr pinden ud.
3. vendepind: 1 r, llr, strik r til 2 m før sidste ven-
ding, vend.
4. vendepind: Strik vr pinden ud.
Strik 3. og 4. vendepind yderligere 1 (1) 2 (2) 2 
gange.
Næste p (retsiden): 1 r, llr, strik r pinden ud = 10 
(10) 9 (9) 11 m.
Flyt m til en maskeholder indtil halskanten skal strik-
kes.

Højre ærme
Strik som venstre ærme til**. Slut med den sidste 
pind med indtagninger, som er en p fra retsiden.

Strik nu vendepinde for at forhøje den side af ærmet 
der skal syes sammen med ryggen:
1. vendepind (vrangsiden): Strik vr til de sidste 2 
m, vend.
2. vendepind (retsiden): Strik r pinden ud.
3. vendepind: Strik vr til 2 m før sidste vending, 
vend.
4. vendepind: Strik r til de sidste 3 m, 2 r sm, 1 r.
Strik 3. og 4. vendepind yderligere 1 (1) 2 (2) 2 
gange.
Næste p (vrangsiden): Strik alle m vr.
Næste p (retsiden): Strik r til de sidste 3 m, 2 r sm, 
1 r = 10 (10) 9 (9) 11 m.

Halskant
Saml m fra ryg, venstre ærme, forstykke og højre 

ærme på en strømpep 2,5 mm = 84 (88) 96 (96) 104 
m. Saml til en omg og strik 2 cm rib (2 r, 2 vr). Luk 
løst af i rib – så løst at sweateren kan komme over 
hovedet på modtageren. 

Montering
Sy raglansømmene og åbningen under hver ærme. 
Hæft alle ender.


