
Opskrift 4905        Trekanter fra Cewec                                                         

 
 
Bærestykke: Slå 116 (120) 124 (128) 136 m op på den korte rundpind nr. 3 med 
farve 22, og strik 3 cm rib (2r, 2vr). Markér omgs beg og inddel m med mark til 
raglan således: 1 r, placér mark, 45 (45) 47 (47) 51 m (= ryg), placér mark, 2 r, 
placér mark, 9 (11) 11 (13) 13 r (= ærme), placér mark, 2 r, placér mark, 45 (45) 47 
(47) 51 m (= forstykke), placér mark, 2 r, placér mark, 9 (11) 11 (13) 13 r (= 
ærme), placér mark, 1 r (8 mark til raglan og 1 til omgs beg). 
Skift til farve 27 og trekantmønster, se diagram. 
1.omg: 1 r, *flyt mark, mønster iflg. diagram til næste mark, flyt mark, 2 r, flyt 
mark, r til næste mark, flyt mark*, 2 r, gentag *-*, 1 r. 
2.omg: 1 r, *flyt mark, 1 udt, mønster iflg. diagram til næste mark, 1 udt, flyt mark, 
2 r, flyt mark, 1 udt, r til næste mark, 1 udt, flyt mark*, 2 r, gentag *-*, 1 r. 

Størrelse: 
 

S (M) L (XL) XXL  

Overvidde: 
 

90 (100) 110 (120)  130 cm  

Længde: 
 

54 (58) 58 (62) 62 cm  

Garn: 
 

JEANS (100% Recycled bomuld, 50g = 155 m) fra Cewec, 
 
 

Garnforbrug:  
Farve 22  
Farve 27 
Farve 26 
Farve 21 
Farve 20 
Farve 23 
 

 
2 nøgler til alle størrelser 
2 nøgler til alle størrelser 
2 nøgler til alle størrelser 
2 nøgler til alle størrelser 
2 nøgler til alle størrelser 
2 nøgler til alle størrelser 
 

Pinde 
 

Rundpinde nr. 3 mm (40 og 60 cm) 

Strikkefasthed 24 m glat = 10 cm på pind nr. 3  
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller 
grovere pinde 
 

Forkortelser 
 

m = masker, p = pind, omg = omgang, r = ret, vr = vrang, 
sm = sammen, sl o = slå om, beg = begyndelse, mark = 
markør 
udt = udtagning: saml lænken mellem m og strik den dr r 
 

Bemærk 
 
 
 

Modellen strikkes oppefra og ned i ét stykke. 
Ang. farveskift: brug evt. rækkefølgen under garnforbrug.  
 

Trekantmønster Se diagram 
 



Gentag disse 2 omg i alt 31 (35) 38 (41) 44 gange (de nye m strikkes med i mønster 
efterhånden). HUSK farveskift (= 364 (400) 428 (456) 488 m). 
 
Del til krop og ærmer således: 1 r, fjern mark, 107 (115) 123 (129) 139 m (= ryg), 
fjern mark, 1 r, sæt 1 raglan-m og ærmets 71 (81) 87 (95) 101 m og 1 raglan-m på 
tråd, slå 9 (11) 11 (13) 13 nye m op, 1 r, fjern mark, 107 (115) 123 (129) 139 m, 
fjern mark, 1 r, sæt 1 raglan-m og det andet ærmes 71 (81) 87 (95) 101 m og 1 
raglan-m på tråd, slå 9 (11) 11 (13) 13 nye m op (= 236 (256) 272 (288) 308 m). 
Flyt omg’s beg til midten af de opslåede m (så farveskift ligger i sidesømmen. 
Strik lige ned til der er i alt 12 (13) 13 (14) 14 trekantstriber (de ekstra m i siderne 
strikkes glat). Skift farve og strik 3 cm rib (2 r, 2 vr). Luk af i rib. 
 
Ærmer: Sæt de hvilende m på den korte rundpind. Sæt garnet til midt i ærmegabet 
og saml 6 (7) 7 (8) 8 m op, strik ærme-m r, saml 5 (6) 6 (7) 7 m op. Markér omgs 
beg (= 84 (96) 102 (112) 118 m). Strik lige ned i glat og striber indtil der er 8 (8) 9 
(10) 11 striber talt fra halskanten (eller ønsket længde – i hele striber). Skift farve og 
strik 3 cm rib (2 r, 2 vr). Luk af i rib. Strik det andet ærme magen til. 
 
Montering: Hæft ender. Vask arbejdet efter vaskeanvisningen på banderolen, og lad 
det tørre udstrakt i de angivne mål. 
 
Design og opskrift: Jette Strombski 
 




