
Opskrift 3817 Raglan i 5 farver Tibet 
 
 
Størrelse: XS (S) M (L) XL 
 
Overvidde  82 (92) 101 (111)  121 cm 
 
Længde : 56 (57) 60 (61)  63 cm 
 
Garn:  Tibet (24 % YAKOKSE, 51 % merinould, 21 % polyamid) 50 gram = 190 meter 
 
Garnforbrug  
Farve 07 2 (2) 2 (2) 3 
Farve 16 2 (2) 2 (2) 3 
Farve 19 2 (2) 2 (2) 3 
Farve 14 2 (2) 2 (2) 3 
Farve 15  2 (2) 2 (3) 3 
 
Pinde: Rundpinde 3.5 og 4, rundpind 3 – 40 cm til hals 
 
Strikkefasthed: 26 m glatstrik = 10 cm på pinde 4 
 
Ryg/forstykke:  Slå op med rundpind 3,5  og vinrød fv 7- 216 (240) 264 ( 288) 312 m og strik rib 

rundt , * 1 r, 1 vr * i alt 7 omgange. Skift til rundpind 4.  Fortsæt i glatstrikning til 
arb måler 9 (9) 9½ (9½) 10 cm. Skift til farve 16, og strik 9 (9) 9½ (9½) 10 cm, 
skift til farve 19, strik 9 (9) 9½ (9½) 10 cm, skift til fv 14, og strik 9 (9) 9½ (9½) 
10 cm. Arb måler  36 (36) 38 (38) 40 cm. OBS – på sidste omgang med fv 14  
Lukkes 10 m i hver side til ærmegab, og lad arb hvile. 

 
Ærmer: Slå op med str. p 3½  og vinrød fv 7, 52 (56) 58 (62) 66 m, og strik rib rundt * 1 

r, 1 vr * i alt 7 omgange. . Fortsæt i glatstrikning til ærmet måler 3 cm. Skift til str. 
p 4. Start udtagninger. Der tages ud, 1 m på hver side af omgangens 1. og 
sidste m. Gentag udtagningerne for hver knap 2 cm til der er 94 (98) 102 (104) 
106 m. SAMTIDIG når arb måler 10½ (10½) 11 (11) 11 cm, skiftes til farve 16, - 
strik igen 10½ (10½) 11 (11) 11 cm. Skift til fv 19 – og til farve 14 med samme 
antal cm/pinde. Ærmet måler 42 (42) 44 (44) 44 cm. På sidste omgang med fv 
14 lukkes 10 masker på ærmets underside, og arb lægges til hvile. Strik et 
ærme mere. .  

 
Raglan: Sæt alle delene ind på rundpind 4 - ryg, ærme, forstykke ærme. Omgangen 

starte ved overgangen mellem ærme og ryg. Der er 
 364 (396) 428 (456) 484m på omgangen.Skift til fv 15. Strik en omgang, hvor 

der strikkes 1 m fra hver del ærme/ryg, - ryg/ærme – ærme/forstykke, og 
forstykke ærme ret sammen. = 360 (392) 424 (452) 480   Disse 4 
sammenstrikkede masker er mærkemasker for videre raglanindtagninger. Sæt 
en mærketråd i hver af de fire masker. 1 i en afvigende farve ved omganges 
start.  

 Omgangen starter ved overgangen mellem ærme og ryg. Strik mærkemasken, 
strik 2 r sm * strik til 2 m før mærkemasken, tag 1 m løs af, strik 1 ret, træk den 
løse m over, strik 1 ret ( mærkemaske), strik 2 r sm * gentag fra * til * ved de 
næste 2 mærketråde, og strik frem til 2 m før omgangen er slut, tag 1 m løs af, 
strik 1 ret, træk den løse m over.   



 Gentag raglanindtagningerne på hver 2. omgang, til der er taget ind 28 (30) 32 
(34) 36 gange = 136 (152) 168 (180) 192 masker på omgangen. Strik en 
omgang efter sidste raglan. Sæt de midterste ( på forstykket)  26 (24) 32 (40) 44 
m på en nål til hvile til halsudskæring. Bryd garnet. Omgangen starter nu ved 
halsudskæringen. Strik glatstrik, der tages fortsat ind til raglan, og der lukkes 
samtidig af ved halsen, i starten af hver pind, for 3,2,1 m.   

Halskant.  Saml op til hals med lille rundpind 3½ . De hvilende m strikkes glat. Fortsæt i rib 
rundt -  1 r, 1 vr i alt 2 cm. Luk af i rib.  

Montering: Sy det lille hul under hvert ærme. Hæft ender. Læg arb mellem fugtige stykker 
og lad det tørre.  
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