
 
 
Opskrift 3813  Side by side  
 

Str:   S (M) L (XL) 

Brystvidde:  95 (105) 115 (125)

 cm  

Hel længde: 58 (60) 62 (64) cm.

  

Ærmelængde: 45 (45) 46 (46) cm

  

Garn:    Tibet(24%yak,55%merino,24%polyamid) 25 g = 190 m

  

  Anisia(76% kidmohair,24%polyamid) 25 g = 235 m 

Garnmængde: 

Tibet fv 01 5 (6) 6 (7) ngl 

Anisia fv 31 3 (4) 4 (5) ngl

  

Pinde:   rundpind 6 – strømpepinde 6  

Strikkefasthed: 18 m = 10 cm på pinde 6 med 1 tråd af hver kvalitet 

 

Kant ryggen: Slå op med p 6 og dobbelt garn 86 (95) 102 (113) Strik 1. p 

således:  

2 ret ( kantmasker), * 1 dr vr, 2 r * gentag fra * til * og slut med 1 dr vr, 2 r 

( km) 

2. p: Strik 2 ret ( km), strik * 1 dr r, 2 vr * gentag fra * til * og slut med 1 dr r, 

2 ret ( km)                                                                                                            

Gentag disse 2 pinde til ribben måler 7 cm. Lad arb hvile. 

Kant forstykke: Slå op og strik som på ryggen: -  

Ryg/forstykke: Sæt delene ind på rundpinden = 172 (190) 204 (226) m og 

sæt en mærketråd i hver side.  Fortsæt rundt i glatstrikning til arb måler 38 (39) 

40 (41) cm.  – Luk 4 m i hver side til ærmegab således: Luk 2 m, strik til 2 

masker før mærketråden, luk 4 m, strik til der resterer 2 m på omgangen, og luk 

disse af. Lad arb hvile. = 164 (182) 196 (218) m tilbage. 



Ærmer: Slå op med str p 6 - 39 (39) 42 (45) m og strik rundt i rib således: 1 vr, 

* 1 dr r, 2 vr * gentag fra * til * og slut med 1 vr. Disse 2 underste vr m, er 

mærkemasker for videre udtagninger. Strik til ærmet måler 8 cm. Fortsæt i 

ribmønster og  start udtagninger. Tag 1 m ud på hver side af mærkemaskerne -  

de nye m strikkes med i mønster efterhånden. Gentag udtagningerne for hver 3. 

cm til der er 59 (61) 64 (67) m. Strik til ærmet måler 45(44) 44 (43) cm. Luk de 

underste 4 m og lad arb hvile = 55 (57) 60 (63) m. Strik et ærme mere. 

Raglan: Sæt delene ind på rundpinden, med de aflukkede m over hinanden; ryg, 

ærme, forstykke ærme. Omgangen starter mellem ærme og ryg.274 (296) 316 

(344) m. Strik 1 omg –-  glatstrik på forstykke/ryg, og ribmønster som før over 

ærmerne SAMTIDIG med der strikkes 1 m fra hver sammenføjning ærme/ryg, 

ryg/ærme, ærme/forstykke, forstykke/ærme ret sammen. Denne m er 

mærkemaske for videre raglanindtagninger. = 270 (292) 312 (340) m. Nu 

strikkes raglaningtagninger på hver 2. omgang således: Strik mærkemasken ret 

* slå om, strik 3 r sm, strik frem til 3 m før næste mærkemaske, tag 1 m løs af, 

strik 2 ret sm, træk den løse m over, slå om, 1 r ( mærkemasken) * gentag fra 

* til * ved de næste 2 mærkemasker, og slut med at strikke frem til 3 m før 

omgangen er slut, strik 3 r sm, slå om. = 8 m taget ind. Gentag indtagningerne 

på hver 2. omgang i alt 24 (26) 28 (30) gange, MEN når der mangler 4 

indtagninger, strikkes næste omgang således: (omgangen er en omg uden indt). 

Strik til de midterste 16 (17) 18 (21) m på forstykket ER strikket, og sæt 

derefter disse 16 (17) 18 (21) m på en nål til hals, strik omgangen færdig og 

bryd garnet.   

Omgangen starter nu ved halsen efter de hvilende masker. Strik nu frem og 

tilbage, raglanindtagningerne ligger på retside pinden. Strik vrang/ribmønster 

tilbage – (OBS – på ærmedelen, på vrangsiden, strikkes der 1 dr vr, 2 r, og luk 

samtidig af til hals i starten af hver p for: 2,1,1,1 m. Lad maskerne hvile. 

Hals: Bryd garnet. Sæt det til på bagstykket, hvor skulder og ryg mødes. Strik 

glat over ryggens masker, strik rib over de få ærmemasker, saml m op frem til 

de hvilende halsmasker, strik disse ret, saml m op frem til modsatte side, strik 

som maskerne viser til omgangen er strikket. Nu fortsættes i rib – tæl ud 

således at det passer med ribben over de resterende skuldermasker, reguler evt 

maskeantallet, så det går op med 3 m, og ribben passer - Ca 90 (93) 96 (99) m. 

Strik 7 omg rib, og luk derefter af i ret. 
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