


Str. S (M) L (XL) XXL

Brystvidde, cm: 100 (110) 120 (120) 140

Længde, cm: 57 (60) 63 (66) 69

Forbug, ngl.: 7 (9) 9 (10) 10

Rundpind (60 cm): 10 og 12 mm

Kvalitet: Mayflower Molly. 100 % uld, 60 m pr. 150 gram.

Strikkefasthed: 7 masker x 9 rækker = 10 x 10 cm. 

CARLASWEATEREN // MOLLY by MAYFLOWER

Ryg og forstykke:
1. På rundpind nummer 10 slås 70(78)84(92)98 masker 

op. Strik 4 omgange rib (1 ret, 1 vrang). Gælder alle 
størrelser.

2. Skift til rundpind nummer 12 og strik videre i glatstrik til 
hele arbejdet måler 38(40)42(44)46 cm.

3. Del arbejdet i ryg og forstykke. Luk 4 masker af i hver 
side til ærmegab (2 masker fra hver del). Gælder alle 
størrelser.

4. Lad arbejdet hvile.

Ærmer:
1. På rundpind nummer 10 slås 18(20)22 (24)26 masker 

op. Strik 4 omgange rib. (1 ret, 1 vrang). Gælder alle 
størrelser.

2. Skift til rundpind nummer 12 og strik videre i glatstrik 
samtidig med at der på den første omgang tages jævnt 
ud til 30(32)34(36)38 masker.

3. Strik lige op til ærmet måler 44(46)48(50)52 cm eller 
ønsket længde. Luk 4 masker af til ærmegab.

4. Strik et ærme magen til.

Samling til raglan: 
Nu sættes delene sammen på rundpind.
1. Start ved højre ærme. Strik først maskerne fra højre 

ærme, dernæst ryggen, så venstre ærme og til sidst for-
stykket. Indsæt en maskemarkør ved omgangens start.

2. De steder, hvor de enkelte dele samles, strikkes 2 vrang-
masker (1 maske fra hver del).

3. På hver anden omgang strikkes 2 masker sammen på 
hver side af de 2 vrangmasker, før mærket (de 2 vrang-
masker) tager 1 maske løs af, 1 retmaske, træk den løse 
maske over. Strik de 2 vrangmasker, strik 2 retmasker 
sammen (= 8 masker indtages). 

4. Fortsæt raglanindtagningerne 9(10)11(12)13 gange.

5. Skift til rundpind nummer 10 og strik 4 omgange rib (1 
ret, 1 vrang). Gælder alle størrelser.

6. Luk af i rib. Gør sweateren fugtig og træk den i facon.

Det er en god ide at læse hele opskriften igennem, inden strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god ide at lave 
en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon. Der er udelukkende strikket glatstrikning med ribkanter. Der er kun 
lidt monterings arbejde.
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