


Str. S (M) L (XL)

Overvidde, cm: 107 (113) 120 (133)

Længde, ca. cm: 56 (58) 60 (62)

Forbug, ngl.: 7 (8) 8 (9)

Rundpinde (40 og 60 cm): 12 og 15 mm

Strømpepinde eller Magic Loop: 12 og 15 mm

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

Tilbehør: 4 ensfarvede maskemarkører og 1 i en anden farve.

Strikkefasthed: 6 masker x 9 rækker i glatstrik på pind nr. 15 = 10 x 10 cm

RUTHSWEATEREN // MOLLY by MAYFLOWER

Halskant og bærestykke: 
Slå 36(36)40(40) masker op på rundpind nummer 12 og 
strik rundt i drejet rib (skiftevis 1 drejet ret og 1 vrang). 
Når der er strikket 2 omgange, skiftes til rundpind nummer 
15. Strik 1 omgang ret, idet der sættes maskemarkører i 
raglansømmene således: Fra omgangens begyndelse 
(midt bag) strikkes 6(6)7(7) masker (½ ryg), sæt en mar-
kør i næste maske (raglanmaske), strik 4(4)4(4) masker 
(ærme), sæt en markør i næste maske (raglanmaske), 
strik 12(12)14(14) masker (forstykke), sæt en markør i næste 
maske (raglanmaske), strik 4(4)4(4) masker (ærme), sæt 
en markør i næste maske (raglanmaske), strik 6(6)7(7) 
masker (½ ryg) og slut med at sætte endnu en markør 
ved omgangens slutning (mellem maskerne midt bag). 
Dette mærke skal helst se anderledes ud end de andre.

Fra næste omgang tages ud til raglan i bærestykket 
således: 

1. omgang: Fra omgangens begyndelse strikkes ret frem 
til den første raglanmaske, * 1 omslag, 1 ret (= raglanma-
sken), 1 omslag, strik frem til næste raglanmaske, gentag 
fra * omgangen rundt og slut med at strikke frem til mar-
køren midt bag. Der skal ikke tages ud midt bag, men kun 
på hver side af de 4 raglanmasker.

2. omgang: Strik 1 omgang ret, hvor også omslagene strik-
kes ret, så der dannes et hul på hver side af raglanma-
skerne. Gentag disse 2 omgange i alt 9(10)11(12) gange, 
til der er 30(32)34(38) masker på ryg og forstykke, 22(24) 
26(28) masker på hvert ærme og de 4 raglanmasker = i 
alt 108(116)124(136) masker. 

Nu deles arbejdet: Fra omgangens begyndelse strikkes 
16(17)18(20) masker (½ ryg + raglanmasken), sæt de næ-
ste 22(24)26(28) masker (ærme) på en maskeholder. Det 
er en god idé at bruge en anden rundpind som maskehol-
der, da den er fleksibel. Det er lige meget, hvor tyk eller 
tynd, rundpinden er. Den skal bare holde maskerne, til du 
skal strikke ærmet færdigt. Strik de næste 32(34)36(40) 
masker (raglanmaske + forstykke + raglanmaske), sæt 
de følgende 22(24)26(28) masker på en anden maske-
holder (ærme) og strik de resterende 16(17)18 (20) masker 
(raglanmasken + ½ ryg) frem til omgangens slutning. 
Lad markøren ved omgangens begyndelse/slutning blive 
siddende. Mærkerne ved raglanmaskerne kan fjernes.

Ryg og forstykke: 
Fortsæt rundt i glat over de i alt 64(68)72(80) masker 
på rundpind nummer 15. Strik lige op, til der er strikket 
31(32)33(34) cm i sidesømmene. Skift til rundpind nummer 
12 og strik 5 omgange drejet rib (skiftevis 1 drejet ret og 1 
vrang). Luk maskerne af som de viser på den 7. omgang.

Ærmer: 
Sæt de ventende 22(24)26(28) masker på rundpind num-
mer 15 og strik rundt i glat. Når ærmet måler 41(42)42(43) 
centimeter, skiftes til rundpind nummer 12. På den 1. 
omgang strikkes skiftevis 1 drejet ret og 2 vrang sammen = 
14(16)18(20) masker. Justér antallet af masker lidt ved den 
sidste indtagning. Strik endnu 2 omgange drejet rib og 
luk maskerne af som de viser på den næste omgang. Strik 
det andet ærme mage til.

Hæft alle ender omhyggeligt.

OBS: Strikkes oppefra og ned.

NO. M03


