






Argyle Sweater


Lile 
KNITWEAR DES IGN



Størrelse 

S (M) L (XL) XXL 

Mål 
Omkreds: 94 (100) 106 (112) 118 cm 
Længde: 58 (60) 62 (64) 66 cm 

Forbrug  
300 (300) 300 (400) 400 g New Zealandsk Lammeuld fra G-uld 	  
200 (200) 200 (300) 300 g No. 4 fra G-uld  

Pinde


Rundpind 5 mm, 80 cm  

Strikkefasthed, målt i glatstrik 

17 masker på 10 cm 
23 omgange på 10 cm 

Sværhedsgrad 


Øvet 


Nyttig viden 

Være opmærksom på, at blusen strikkes oppefra med vendepinde i nakken samtidig med der 
strikkes raglanudtagninger. Når arbejdet er delt til krop og ærmer strikkes der mønster i de 
nyopståede masker, langs sidesømmene.  
Der strikkes med to tråde, én af hver kvalitet, gennem hele arbejdet.  

Udtagnigner - der tages ud ved at strikke et omslag, der på næste omgang strikkes drejet ret.  
VM - vendemaske, German shortrow.  



Hals  
Slå 96 (100) 104 (108) 112 masker op. Strik 3 cm rib *1 ret, 1 vrang*. Fordel 4 markører til 
raglanudtagniger fra omganges start og igen efter 19, 29, 19, 29 (20, 30, 20, 30) 21, 31, 21, 31 (22, 
32, 22, 32) 23, 33, 23, 33 masker.  

Raglan  
Tag ud til raglan, således: *Strik frem til 1 maske før markøren, slå om, 2 ret, slå om*, gentag fra *-* 
ved hver markør, på hveranden omgang. På næste omgang strikkes omslag ret, så der dannes et 
hul. 

Vær opmærksom på, at der tages ud til raglan på alle retpinde samtidig med, at der strikkes 
vendepinde over nakken.  

Vendepinde  
Der vendes tre gange over ryggen, så nakken forhøjes. 

Fra omgangens start strikkes ret:  
- 3 masker forbi 3. markør. Vend arbejdet, strik en VM  
- Strik vrang tilbage, 3 masker forbi omganges 2. markør. Vend arbejdet, strik en VM 
- Strik ret tilbage, 10 masker forbi omganges 3. markør. Vend arbejdet, strik en VM 
- Strik vrang tilbage, 10 masker forbi omganges 2. markør. Vend arbejdet, strik en VM 
- Strik ret tilbage, 3 masker forbi omganges 4. markør. Vend arbejdet, strik en VM 
- Strik vrang tilbage, 3 masker forbi omganges 1. markør. Vend arbejdet, strik en VM. 

Strik rundt i glatstrik. Vendemaskerne strikkes sammen til 1 maske, efterhånden som der strikkes 
forbi dem.  
Fortsæt med raglanudtagninger. 

Strik raglan til der er taget ud 21 (23) 25 (27) 29 gange, på forstykket (bemærk, der er flere 
udtagninger på bagstykket, grundet vendepindene) = 264 (284) 304 (324) 344 masker i alt.  

Sæt ærmemaskerne på hvil. Del arbejdet mellem de 2 retmasker, ved hver raglanudtagning = 61 
(66) 71 (76) 81 til hvert ærme. 142 (152) 162 (172) 182 masker til krop. 

Krop 
Slå 9 masker op under hvert ærme = 160 (170) 180 (190) 200, med løkkeopslag. Strik 2 omgange 
glatstrik, før der strikkes efter diagram.  

På første omgang strikkes de nye masker drejet ret.  

5. maske under ærmet er 9. maske i diagrammet. Centrér diagrammet ud fra denne maske. 



Diagrammet strikkes fra nederste, højre hjørne. Gentag diagrammet i den sorte ramme, 4 gange 
ned langs kroppen, i alle størrelser. På 4. gentagelse strikkes 17. - 24. omgang med.  

 



Rib 
Strik rundt i rib, *1 ret, 1 vrang*, til ribben måler 4 cm. 
Luk af i rib.  

Ærmer 
Sæt ærmemaskerne tilbage på rundpind og strik 9 masker op i de nyopslåede masker fra kroppen 
= 70 (75) 80 (85) 90 masker.              

Strik rundt i glatstrik. Sæt en markør omkring den midterste maske, under ærmet.  
Der tages ind på hver side af denne maske, således: *Strik frem til 2 masker før den markerede 
maske, strik 2 drejet ret sammen, 1 ret, 2 ret sammen*, gentag fra *-* på hver 12. omgang/5. cm, i 
alt 8 gange = 54 (59) 64 (69) 74 masker på arbejdet, strik til ærmet måler 43 cm.  
På sidste omgang tages 20 (23) 26 (29) 32 masker ind, jævnt fordelt = 34 (36) 38 (40) 42 masker 
på arbejdet. Strik 4 cm rib *1 ret, 1 vrang*. Luk af i rib.   
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God strikkelyst! 


