
Opskrift 4700 Tilfældighed 

 
For-/bagstykke: 

Slå 116 (124) 140 (148) 156 m op, på rundpind nr. 6 (80cm) og strik rundt i 

mønster. Placer mark ved omg’s beg og igen efter 58 (62) 70 (74) 78 m.  

Når arb måler 35 (35) 35 (36) 38 cm (eller ønsket længde), lukkes til ærmeåbning 

således: Luk 3 m, strik til 3 m før mark, luk 6 m, strik til 3 m før mark, luk 3 m. (= 52 

(56) 64 (68) 72 m på ryg og forstykke). Lad arb hvile. 

 
Ærmer: 
Slå 28 (30) 32 (32) 34 m op på strømpepinde nr. 6 og strik rundt i mønster. Placer 

mark ved omg’s beg.  

Strik 4 cm og strik så udt: 1 r, 1 r dr op, strik til 1 m før mark, 1 r dr op, 1 r. 

Gentag udtagningerne på hver 8. (7.) 7. (6.) 5. cm, til der er 38 (42) 44 (46) 50 m. 

Strik til ærmet måler 47 cm (eller ønsket længde).  

Luk til ærmeåbning således: Luk 3 m, strik til 3 m før mark, luk 3 m. (=32 (36) 38 

Størrelse: S (M) L (XL) XXL  

Overvidde: 89 (95) 108 (114) 120 cm  
Længde: 

 

52 (54) 56 (58) 60  

Garn: 

 

Bamboo Bloom Handpaints (48% bamboo, 44% wool, 8% 

akryl) 100 gram = 140 m fra Cewec 
 

Garnforbrug:  

Fv 305 
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Pinde 
 

Strømpepind og rundpind (60 og 80 cm) nr. 6 

Strikkefasthed 13 m = 10 cm på pind nr. 6  

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 
eller grovere pinde 

 
Forkortelser 
 

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = 
sammen, dr = drejet, mark = markør, arb = arbejde, beg 

= begyndelse, omg = omgang, oti = overtrukket 
indtagning: 1 løs af som r, 1 r, træk løs m over den 

strikkede, r dr op: saml lænken mellem m op og strik den 
dr r. 
 

Bemærk 
 

 
 

Modellen trækker sig lidt længere i brug. Vær 
opmærksom på det, når du strikker den. 

Modellen strikkes rundt nedefra, ærmer strikkes ind på 
bærestykket i raglanindtagnignerne.  
 

Mønster Garnet varierer i tykkelse, og mønstret fremkommer ved 
at strikke de ”fede” masker vrang fra retsiden. Alle andre 

masker strikkes ret. 



(40) 44 m). Lad arb hvile. 

Strik et ærme til. 

 
Bærestykke: 

Nu samles krop og ærmer til bærestykke: Strik bagstykkets m, placer mark, strik 

ærmet ind, placer mark, strik forstykkets m, placer mark, strik ærmet ind, placer 

mark (denne markerer omg’s beg, og kan med fordel være anderledes end de andre) 

(= 168 (184) 204 (216) 232 m).  

Strik 3 omgange.  

Strik raglan således: 

*1 r, 2 r sm, strik til 3 m før næste mark, oti, 1 r, flyt mark* gentag *til* hele omg. 

(= 8 m indt). Strik 1 omg 

Strik raglan-indt på hver 2. omg ialt 12 (14) 16 (17) 19 gange (=72 (72) 76 (80) 80 

m). 

Strik 6 (4) 4 (4) 4 omg, og luk af. 

 
Montering: 

Sy ærmehullerne sammen. Hæft ender. Skyl blusen op, læg til tørre fladt på 

håndklæde i opgivne mål (se vaskeanvisning på banderole). 

  
Design og opskrift: Jette Strombski 


