
Opskrift 4305-2   Kort trøje i raglan, ret og hulmønster 

 
Størrelse: S (M) L (XL) 

 
Overvidde  90 (96) 101 (108)  

 
Længde fra  

ærmegab ca.:    24 (24)  28 (28)  cm 
 
Garn:  Papyrus fv 19 (78 %  bomuld, 22 % silke) 50 gram = 120 meter 

 
Garnforbrug: 5 (6) 7 (8) ngl 

  
Pinde: Rundpind 3½  

 
Tilbehør:            3          (3)       4         (4) små knapper 

 
Strikkefasthed: 21 m glatstrik  = 10 cm   

 30/31 p glatstrik  = 10 cm  
 

Info Tag 1. m løst af, og stik bagfra ind i den sidste m, når du strikker 
retbort. 

 

Hulmønster over 13 m: 
1. og alle vrangsidep: vrang. 
2.p:slå om, 2 r dr sm, 9 r, 2 r sm, slå om. 
4.p: 1 r, slå om, 2 r dr sm, 7 r, 2 r sm, slå om, 1 r. 
6.p: 2 r, slå om, 2 r dr sm, 5 r,2 r sm, slå om, 2 r. 
8.p: 3 r, slå om, 2 r dr sm, 3 r, 2 r sm, slå om, 3 r. 
10.p: 4 r, slå om, 2 r dr sm, 1 r, 2 r sm, slå om, 4 r. 
12.p: 5 r, slå om, 3 r sm (= tag 1.m løs af, 2 r sm. Løft den løse 
m over den strikkede m), slå om, 5 r. 
Disse 12 p danner mønster og gentages 
 
Trøjen strikkes fra oven i et stykke, frem og tilbage på rundp: 
Slå 124 (132) 136 (144) m op, og strik 8 p ret, idet der på 4. p strikkes 1 knaphul 
således: r til de sidste 4 m, 2 r dr sm, slå om, 2 r.  
Fortsæt i ret, MEN samtidig tages ud til raglan på hver retsidep således:  
21 (22) 23 (24) r (= venstre forstykke), slå om (= 1 udtagning), 2 r, slå om, 18 (20) 20 
(22) r (= venstre ærme), slå om, 2 r, slå om, 38 (40) 42 (44) r (= bagstykket), slå om, 2 
r, slå om, 18 (20) 20 (22) r (= højre ærme, slå om, 2 r, slå om, 21 (22) 23 (24) r (= 
højre forstykke). Fortsæt raglanudtagningerne på hver 2. p (= hver retsidep), idet 
der for hver udtagnings p bliver 1 m mere på forstykkerne, og 2 m mere på ærmer 
og bagstykke, OG der samtidig strikkes 1 knaphul på hver 40. p/20. retrille. 



Når der i alt er strikket 24 p ret/12 retriller, fortsættes i glat og hulmønster således: 
Alle vrangsidep: 6 r, vr til de sidste 6 m, 6 r. 
Alle retsidep: 14 (15) 16 (17) r, hulmønster over de næste 13 m, r til de sidste 27 (28) 
29 (30) m, hulmønster over de næste 13 m, r p ud. 
Når der er 86 (90) 98 (104) m imellem udtagningerne på bagstykket, strikkes ærmer 
således: strik henover venstre forstykkes 47 (50) 54 (57) m (inkl. den 1. m af de 2 m 
mellem omslagene). Bryd garnet. Slå 3 nye m op, fortsæt over venstre ærmes 70 
(74) 80 (86) m, og slå 3 m op i slutningen af p (= 76 (80) 86 (92) m). Strik 24 p ret/12 
retriller, og luk elastisk af for alle m på en gang. 
Strik højre ærme på samme måde. Sy ærmesømmene sammen. 
Nu strikkes kroppen således: sæt garnet til, hvor du brød det ved venstre ærme 
(dette er for at undgå ender, der skal hæftes ved forkanterne), strik 6 m op over de 
opslåede ærmem, fortsæt over bagstykket, højre ærme og højre forstykke, og 
fortsæt derefter over alle m. 
Fortsæt derefter i glat og hulmønster som hidtil, idet der strikkes knaphuller i 
retborten, til der er 3 (3) 4 (4) i alt. 
Når der i alt er strikket 7 (7) 8 (8) hulmønsterrapporter, afsluttes med 20 p ret/10 
retriller, Luk elastisk af for alle m på en gang. 
 
Montering: Pres trøjen forsigtigt fra vrangen evt. med et pressestykke (rent 
viskestykke) mellem strygejern og trøje. Sy knapper i. 
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