
Opskrift 3835/2 Mocca de Luxe 

 
 

Ryg/forstykke: Slå op med dobbelt brunt 170 (180) 190 (204) 212 m på rundpind 
4½, og strik rundt i rib – 1 r, 1 vr. Strik i alt 6 cm rib. Sæt en mærketråd i hver side 

med 85 (90) 95 (102) 106 m til hver del. Skift til rundpind 5 og fortsæt rundt i 
glatstrik til arb måler 38 (40) 40 (42) 42 cm. Luk af til ærmegab således: Luk de 

første 5 m på omgangen, strik til 5 m før sidemærketråden, luk 10 m af, strik til der 
resterer 5 m på omgangen, luk disse 5. Lad arb hvile mens der strikkes ærmer.  

 
Ærmer: Slå op med dobbelt rosa 36 (36) 38 (38) 40 m på strømpepinde 4½ og strik 
rundt i rib 1 r, 1 vr i alt 3 cm. Skift til dobbelt brunt og strømpepinde 5. Strik 1 omg 

glat, samtidig med der tages ud jævnt fordelt til 54 (58) 62 (64) 66 m. Strik lige op til 
ærmet måler 44 cm eller ønsket længde. Luk de underste 10 m af til ærmegab, og lad 

maskerne hvile, mens der strikkes et ærme mere. Der er 44 (48) 52 (54) 56 m til rest.  
 

Bærestykke: Sæt delene ind på rundpinden med de aflukkede ærmemasker over 
hinanden. Der er 238 (256) 274 (292) 304 m på omgangen. Nu strikkes 

raglanindtagninger og vendepinde for at gøre ryggen højere således: 
Sæt et mærke i hver sammeføjning, ryg/ærme, ærme/forstykke, forstykke/ærme, 

ærme/ryg. Sæt et afvigende mærke mellem de 2 midterste masker på forstykke.  
Strik således (omgangens start er mellem ryg og ærme). Strik 2 dr r sm, strik frem til 

2 m før næste raglanmærketråd, strik 2 r sm, strik 2 dr r sm, strik frem til 10 m før 
midtermærket. Vend, tag 1 m løs af som skulle den strikkes vrang, træk garnet hen 

over højre pind og stram til (masken på højre pind ligner nu en dobbelt maske). Strik 
vrang tilbage til 10 m før midtermærket i den anden side. Vend, tag 1. m løs af som 

skulle den strikkes vrang, og træk garnet bagom højre pind som før, strik ret tilbage – 
husk raglan fra * til * ved de øvrige raglanmarkering, og slut 2 m før omgangens start 

med at strikke 2 r sm.  
Strik endnu en vending, denne gang 10 masker før forrige vending i begge sider– 
husk raglan fra retsiden, - og gentag endnu engang med at vende  m før forrige 

vending. Strik en omg over alle m, husk at alle dobbelt masker strikkes alm ret, og 
kun er 1 m. Der er nu 214 (232) 250 (268) 280 m på omgangen. Strik en omg og 

reguler maskeantallet jævnt fordelt til: 210 (225) 240 (255) 270 m 

Størrelse: S (M) L (XL) XXL  
Overvidde: 94 (100) 106 (113) 118 cm  

Længde: 
 

56 (58) 60 (62) 64 cm  

Garn: 

 

Cewec´s Tibet ( 24% Yak, 55 % merino, 21 % 

polyamide) 25 gram = 190 m 
Garnforbrug:  

Bundfarve: 19 
Mønsterfarve: 30 
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Pinde: 

 

Rundpind 4½ og 5. Strømpepinde 4½ og 5  

Strikkefasthed: 18 m = 10 cm på pinde 5 med dobbelt garn 

Forkortelser: 
 

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang,  
sm = sammen 



Strik nu med 2 farver som diagram A viser – Når diagrammet er strikket færdig er der 

126 (135) 144 (153) 162 m. Strik en omgang og tag ind, jævnt fordelt til 90 (100) 
110 (116) 120 m. Strik endnu en omgang. Skift til lille rundpind 4½ eller 

strømpepinde og strik rundt i rib – 1 r, 1 vr – i alt 8 omg. Luk af i rib. 
 

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

 
 

 
 

 
   

Design og opskrift: Sanne Lousdal  


