RAGLAN MED BROMBÆRÆRMER
OPSKRIFT 4916

Størrelse:

S

(M)

L

(XL)

Overvidde:

104

(111)

118

(124) cm

Længde:

56

(58)

60

(62) cm

Garn:

CEWEC’S Jeans (100% Recycled cotton 50 gram = 155 m)

Garnforbrug:

14

Pinde:

Rundpind 4½ og 5 mm. Evt strømpepinde 4½ og 5 mm

(16)

18

(20) ngl

Strikkefasthed: 18 m = 10 cm på pind 4,5 mm med garn lagt dobbelt
Forkortelser:

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, dr = drejet
sm = sammen
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OPSKRIFT
Ryg/forstykke
Slå 188 (200) 212 (224) m op med garnet lagt dobbelt på rundpind 3,5 mm, placer
startmarkør, og strik rundt i rib (1 dr r, 1 vr), indtil ribben måler 10 cm.
Placer en markør eller mærketråd efter 94 (100) 106 (112) m. Skift til rundpind 4,5 mm og
fortsæt rundt i glatstrik, til arb måler 35 (36) 37 (38) cm (eller har den ønskede længde).
Luk af til ærmegab; 3 m på hver side af start- og sidemarkør.
Lad arb hvile, mens der strikkes ærmer.

Ærmer
Slå 38 (40) 42 (44) m op med garnet lagt dobbelt på 3,5 mm pinde. Strik rib med drejede
retmasker (1 dr r, 1 vr), indtil ribben måler 10 cm.
Skift til 4,5 mm strømpepinde eller rundpind (hvis du bruger magic loop teknik).
Strik:
1. omg glat, samtidig med der tages 18 m (20) 18 (20) m ud jævnt fordelt til 56 (58) 60 (62)
m. Dernæst forsættes med brombærmønster således:
1. p: Strik vr omg rundt.
2. p: *I næste m strikkes 1 vr, 1 r, 1 vr (altså strik 3 masker i samme maske), derefter
strikkes de næste 3 masker r sammen*, gentag fra * til * over alle m.
3. p: Strikkes vr som 1.p.
4. p: *Strik 3 masker vr sammen, i næste m strikkes 1 r, 1 vr, 1 r (altså strik 3 masker i
samme maske)*, gentag fra * til * over alle m.
Gentag 1.-4. p. en gang mere + 1.-3. p.
Brombærmønster-bort er nu slut, og der fortsættes i glatstrik.
På hver 2. p herefter tages 2 m ud således: Strik 1 r, slå 1 m op (ved at samle lænken
mellem 2. og 3. m op på pinden og strikke den dr r), strik rundt, til der er en m tilbage på
omg, slå 1 m mere op.
Fortsæt udtagningerne på hver 8. p, til der er 70 (74) 78 (82) m. Når arb måler 48 cm eller
har den ønskede længde, lukkes de underste 6 m af til ærmegab (= 3 m på hver side af
omg).
Lad maskerne hvile, mens der strikkes et ærme mere.
Bærestykke
Sæt delene ind på rundpinden med de aflukkede ærmegabsmasker over hinanden = 304
(324) 344 (364) m på omgangen.
Nu strikkes raglanindtagninger således:
Sæt et raglanmærke i hver sammenføjning; dvs. ved ryg/ærme, ærme/forstykke,
forstykke/ærme, ærme/ryg. Omgangens start er mellem ryg og venstre ærme.
Strik *2 r sm, strik frem til 5 m før næste raglanmærke, strik 2 dr r sm, 1 vr, 1 r, 1 vr*,
gentag fra * til * i alt 4 gange. Gentag fra * til * på hver 2. p i alt 26 (28) 30 (32) gange. Du
har nu 96 (100) 104 (108) m på omgangen.
Derefter strikkes halskanten. Skift til rundpind 3,5 mm eller strømpepinde og strik rundt i rib
med drejede retmasker (1 dr r, 1 vr), til halskanten måler i alt 4 cm. Luk alle masker af.
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Montering
Sy det lille hul under hvert ærme, eller luk med hæklenål. Hæft ender. Skyl det færdige arb
op, og lad det tørre fladt på et håndklæde.

Design og opskrift: CEWEC Designteam - 1. udgave jan. 2022

Deler du billeder af dit CEWEC strik på Instagram - vil det glæde os, at du tagger #cewec #ceweccph #yarnbycewec

WWW.CEWEC.DK - @CEWEC.DK

3

