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RAGLANTOP
ALBA

Design: Lene Holme Samsøe  •  nr. 2174BC
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RAGLANTOP
Design: Lene Holme Samsøe  •  nr. 2174BC

Størrelse: (S)  M  (L)  XL
Overvidde: (76)  84  (92)  100 cm
Længde, ca: (53)  55 (57)  59 cm

Garn:  ALBA fra BC Garn
Garnforbrug:  (200)  250 (250)  300 g beige/ eb14

Pinde:  Rundpinde (40, 60 og 80 cm) nr. 2½ og 3.

Strikkefasthed: 26 m x 34 p glatstrik = 10 x 10 cm på p nr. 3. 
 

Slå 152 m op på rundp nr. 2½. Strik kant frem og tilbage på rundp.
1. og 2.p: Ret.
3.p: * 1 ret, slå 2 gange om p, dr.vr.indt (=1 vr løs af, 1 vr, træk den løse m over), 13 ret, 2 vr sm, slå 2 gange om p, 
1 ret *. Gentag fra * til * p hen.
4.p: * 2 ret, 1 vr, 15 ret, 1 vr, 2 ret *. Gentag fra * til * p hen.
5. og 6.p: Ret. Skift til rundp nr. 3.
7.p: * 1 ret, strik (slå 2 gange om p, dr.vr.indt) to gange, 11 ret, (2 vr sm, slå 2 gange om p) to gange, 1 ret *. 
Gentag fra * til * p hen.
8.p: * Strik (2 ret, 1 vr) to gange, 13 ret, strik (1 vr, 2 ret) to gange *. Gentag fra * til * p hen.
9.p: Ret.
10.p: * 6 ret, strik (slå 2 gange om p, 1 ret) 14 gange, 5 ret *. Gentag fra * til * p hen.
11.p: * 1 ret, strik (slå 2 gange om p, dr.vr.indt) to gange, slå to gange om p, lad de ekstra omslag fra forrige p falde, 
15 vr sammen, slå 2 gange om p, strik (2 vr sm, slå 2 gange om p) to gange, 1 ret *. Gentag fra * til * p hen.
12.p: * 1 ret, strik (1 vr, 1 ret) fire gange, 1 ret, strik (1 ret, 1 vr) fire gange, 1 ret *. Gentag fra * til * p hen. 
13.p (ret-s): Strik ret idet der samtidig tages jævnt ud til (156) 160 (164) 168 m.

Sæt et raglanmærke omkring den (24.) 25. (26.) 27. m, spring 30 m over, sæt et raglanmærke omkring næste 
m, spring (46) 48 (50) 52 m over, sæt et raglanmærke omkring næste m, spring 30 m over, sæt et raglanmærke 
omkring næste m (der er (23) 24 (25) 26 m tilbage på p). Fortsæt rundt i glat (omgangen begynder midt for). 

Når der er strikket 1 omg begynder udtagningerne omkring hvert raglanmærke. Tag ud ved at slå om p før og efter 
hver af de 4 raglanmærker = 8 nye m. De nye m strikkes i glat. Tag ud på denne måde på hver 2.omg i alt (22) 24 
(27) 29 gange = (332) 352 (380) 400 m. Del nu til ærmer og ryg/forstykke ved at lukke raglan-m af  og strik hver del 
færdig for sig.

Ærmekant: Slå (5) 8 (9) 11 m op i hver side. Strik, på p nr. 2½, 6 p ret over alle m. 
Luk af.

Ryg/forstykke: = (90) 96 (104) 110 m på hver halvdel. Slå (9) 14 (16) 21 m op i hver side over ærme-m = (198) 
220 (240) 262 m. Fortsæt rundt i omvendt glat (dvs strik glat fra blusens vrangside) på rundp nr. 3. 
Sæt et mærke omkring (1) 2 (2) 1 m i hver side = side-m. 
Tag ind omkring side-m når “sidesømmen” måler 5 cm og derpå med 5 cm’s mellemrum i alt 6 gange = (174) 196 
(216) 238 m. 
Tag ind således i hver side: Strik til 2 m før side-m, 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over, strik side-m ret, 2 ret 
sammen. Når toppen måler (52) 54 (56) 57 cm, eller ønsket længde, skiftes til rundp nr. 2½. Strik skiftevis (1 omg 
vr, 1 omg ret) i alt 3 gange. Luk af. 

Montering: Sy ærmekanten sammen og sy den til under ærmerne (sømmene skal være flade).  


