
Opskrift 5100 Lido T/shirt med sno i raglan 

 

 

Ryg/forstykke: Slå op med rundpind 3½ 196 (216) 236 (256) m og strik rundt i rib, 
*2 r, 2 vr* Strik til ribben måler 5 cm. Skift til rundpind 4.  Fortsæt i glatstrikning til 
arb måler 36 (37) 38 (39) cm. Luk 10 (12) 14 (16) m i hver side, og lad arb hvile 
mens der strikkes ærmer. Der er 88 (96) 104 (112) m til hver del. 

Ærmer: Slå op lille rundp 3½ – 84 (92) 96 (100) m op, og strik således: 

1. omg: Strik 5 (6) 7 (8) m glat, strik 1 vr, 3 r, 1 vr, strik glat til der resterer 10 
(11) 12 (13) m på omgangen, strik 1 vr, 3 r, 1 r, strik de sidste 5 (6) 7 (8) m 
glat. 
 

2. omg: Strikkes som 1. omg. 
 

3. omg: Strik 5 (6) 7 (8) m glat, strik *1 vr, tag 1 m løs af, strik 2 r, træk den 
løse m over, strik 1 vr* strik glat til der resterer 10 (11) 12 (13) m på 
omgangen, gentag fra * til * og slut med 5 (6) 7 (8) m glat. 
 

4. omg: Strik 5 (6) 7 (8) m glat, strik **1 vr, 1 r, slå om, 1 r, 1 vr** strik glat til 
der resterer 10 (11) 12 (13) m på omgangen, gentag fra ** til ** og slut med 
5 (6) 7 (8) m glat. 

 

Skift til pinde 4. Gentag disse 4 omg til ærmet måler ca 5 cm. Slut med en 
mønsterpind 3 og luk de underste 10 (12) 14 (16) m af, mens der strikkes 4. omgang 
af mønsteret. Lad ærmet hvile, mens der strikkes et ærme mere.   

Raglan: Sæt alle delene ind på rundpind 4 = 324 (352) 372 (392) m. Sæt en 
mærketråd i hver af sammenføjningerne.  

Fortsæt med at strikke mønster som på ærmerne, men også på bolen  
således:  

Størrelse: S (M) L (XL)   
Overvidde: 98 (108) 118 (128) cm   
Længde: 
 

60 (62) 64 (66) cm   

Garn: 
 

Cewec´s Lido (36% uld , 28% bomuld, 18% hør, 18% 
bambus.  50 g = 120 m)  

Garnforbrug: fv 02 
 

6 (6) 7 (8) ngl    

Pinde: 
 

Rundpinde 3½ og 4 rundpind 3½ 40 cm + 80 
 

Strikkefasthed: 20 m glatstrik = 10 cm på pinde 4 
Forkortelser: 
 

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



Strik de første 5 m som på mønsterpind 1, ***strik frem til 5 m før næste mærketråd, 
strik mønster som på mønsterpind 1 over de næste 10 m*** gentag fra *** til *** 
ved de næste 2 sammenføjninger, og slut med at strikke frem til 5 m før omgangen 
slutter, og strik de sidste 5 m i mønsterpind 1.  
Næste omg strikkes som mønsterpind 2, igen med 5 m mønster på hver side af 
sammenføjningerne, SAMTIDIG med der strikkes raglan således: Strik de 5 
mønstermasker, *strik 2 r sm, strik frem til 7 m før næste mærketråd, tag 1 m løs af, 
1 r, træk den løse m over, strik de 10 mønstermasker*, gentag fra * til * omgangen 
rundt, og slut med at strikke de sidste 5 mønstermasker.  
Strik 3.  mønsteromg, med 10 mønstermasker i hver sammenføjning.  
Strik 4.  mønsteromg, med 10 mønstermasker i hver sammenføjning MED 
raglanindtagninger. 
Fortsæt på denne måde, men hele tiden at strikke mønster over 10 m i 
sammenføjning, og gentag raglanindtagningerne på hver 2. omg (mønsterpind 2 og 
mønsterpind 4), til der er taget ind til raglan i alt  24 (26) 28 (28) gange = 132 (144) 
148 (168). Derefter tages ind til raglan på hver omgang i alt 4 (4) 5 (5) gange = 100 
(112) 108 (128) m.  

Hals: Skift til rundpind 3½ og strik 4 omg glat, og luk alle m af.  

Montering: Sy det lille stykke sammen under hvert ærme, hæft ender, læg arb 
mellem fugtige stykker og lad det tørre 

 

Design og opskrift: Sanne Lousdal  


