
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              AGNES 

 

Raglandsweater i ribstrik 

Capella garn 100% uld 

Str. S/M/L/XL 

ML Design Line Aps, Mikkels Banke 17, 4736 Karrebæksminde. CVR. 31152631. 

www.wool4you.dk   tel. +45 40850665 

 

http://www.wool4you.dk/


 

 

AGNES 

Størrelser: S (M) L (XL)  

½ overvidde: 44 (50) 55 (60) cm målt let strakt 

Hel længde: 54 (59) 62 (66) cm  

Ærmelængde: 45 (46) 48 (48) cm 

Materialer: 

400 (400) 500 (500) g farve 385 

Pinde nr. 3 ½   

Strikkefasthed:  

28 m X 30 p = 10 X 10 cm let strakt, strikket i rib på p nr. 3 ½  

Kroppen: 

Slå 248 (280) 312 (336) m op på p nr. 3 ½ og strik rundt 1 r *2 vr, 2 r* gentag fra * 

til * slut med 2 vr, 1 r. Fortsæt med rib rundt til arb måler 32 (34) 34 (35) cm. Nu 

lukkes der til ærmegab på næste omg. Luk for de første 5 (5) 5 (5) m, strik ryggens 

114 (130) 146 (158) m, luk for 10 (10) 10 (10) m, strik forstykkets 114 (130) 146 

(158) m, luk de sidste 5 (5) 5 (5) m af. Nu hviler arb, imens strikkes ærmerne. 

Ærmer: 

Slå 76 (76) 80 (84) m op på p nr. 3 ½ og strik rundt 1 r *2 vr, 2 r* gentag fra * til * 

slut med 2 vr, 1 r. Fortsæt med rib rundt til arb måler 6 (8) 8 (8) cm. Nu laves 

udtagning i alt 14 (18) 18 (18) gange på hver 8. (6.) 6. (6.) omg = 104 (112) 116 

(120) m. Ved udtagning strik: 1 r, udt, strik til den sidste m, udt, 1 r. Strik første og 

sidste m r hele vejen men strik de nye m med i ribben så det passer. Strik til arb 

måler 45 (46) 48 (48) cm. På sidste omg slut før de sidste 5 m på omg. Luk nu for de 

næste 10 (10) 10 (10) m = 5 m på hver side af omgangens start, strik hen til 

omgangens start = 94 (102) 106 (110) m. Lad m hvile. Strik et ærme magen til. 

Bærestykke: 

Nu samles ærmer og kroppen og der strikkes bærestykke med raglanindtagninger 8 

steder rundt der hvor ærme og kroppens m mødes. Der fortsættes med at strikke rib 

som før. Strik ryggens 114 (130) 146 (158) m, ærmets 94 (102) 106 (110) m, 

forstykkets 114 (130) 146 (158) m, ærmets 94 (102) 106 (110) m = 416 (464) 504 

(536) m.  

Strik: *2 vr, 2 r* gentag fra * til * i alt 3 omg = 416 (464) 504 (536) m. Nu laves 

indtagning: 

1. omg: 2 vr, 2 r, 3 r sm, 100 (116) 132 (144) rib, 1 r løs af, 2 r sm, træk den løse m 

over, 2 r, 2 vr, 2 r, 3 r sm, 84 (92) 96 (100) rib, 1 r løs af, 2 r sm, træk den løse m 

over, 2 r, 2 vr, 2 r, 3 r sm, 100 (116) 132 (144) rib, 1 r løs af, 2 r sm, træk den løse 

m over, 2 r, 2 vr, 2 r, 3 r sm, 84 (92) 96 (100) rib, 1 r løs af, 2 r sm, træk den løse m 

over, 2 r = 400 (448) 488 (520) m. 

 

 



 

 

 

2. omg: 2 vr, 4 r, *2 vr, 2 r* gentag fra * til *, 2 vr, 4 r, 2 vr, 4 r, gentag fra * til *,  

2 vr, 4 r, 2 vr, 4 r, gentag fra * til *, 2 vr, 4 r, 2 vr, 4 r, gentag fra * til * slut med 2 

vr, 4 r = 400 (448) 488 (520) m. 

3. omg: som 2. omg 

4. omg: som 2. omg 

5. omg: 2 vr, 2 r, 3 r sm, 96 (112) 128 (140) rib, 1 r løs af, 2 r sm, træk den løse m 

over, 2 r, 2 vr, 2 r, 3 r sm, 80 (88) 92 (96) rib, 1 r løs af, 2 r sm, træk den løse m 

over, 2 r, 2 vr, 2 r, 3 r sm, 96 (112) 128 (140) rib, 1 r løs af, 2 r sm, træk den løse m 

over, 2 r, 2 vr, 2 r, 3 r sm, 80 (88) 92 (96) rib, 1 r løs af, 2 r sm, træk den løse m 

over, 2 r = 384 (432) 472 (504) m. 

6. omg: *2 vr, 2 r* gentag fra * til * hele omg = 384 (432) 472 (504) m. 

7. omg: som 6. omg. 

8. omg: som 6. omg. 

Gentag 1.- 8. omg med indtagninger på hver 4. omg. Bemærk der bliver 16 m færre 

mellem hver indtagning. Strik i alt 12 (14) 16 (18) indtagninger = 224 (240) 248 

(248) m.  

Strik de 3 omg rib efter 12. (14.) 16. (18.) indtagning. Bryd garnet, sæt en Markør 

her og en Markør midt på forstykket. Flyt m fra højre p over på venstre p over til 3 m 

før Markør på midten af forstykket. Nu strikkes der vendestrik frem og tilbage 

samtidig fortsættes der med indtagninger men nu på hver 2. p: 

1. p Retsiden: sæt garnet til 3 (3) 3 (3) m før Markør på midten af forstykket og strik 

13. (15.) 17. (19.) indtagning og rib, stop 3 (3) 3 (3) m før Markør på forstykket i 

den anden side. Vend. 

2. p Vrangsiden: lav en vendemaske. Strik rib som m viser, stop 7 (7) 7 (7) m før 

Markør. Vend. 

3. p: Lav en vendemaske. Strik nu 14. (16.) 18. (20.) indtagning og rib, stop 7 (7) 7 

(7) m før Markør. Vend. 

4. p: Lav en vendemaske, Strik rib, stop 9 (11) 11 (11) m før Markør. Vend. 

5. p: Lav en vendemaske. Strik nu 15. (17.) 19. (21.) indtagning og rib, stop 9 (11) 

11 (11) m før Markør. Vend. 

6. p: Lav en vendemaske. Strik rib, stop 11 (13) 15 (15) m før Markør. Vend. 

7. p: Lav en vendemaske. Strik nu 16. (18.) 20. (22.) indtagning og rib, stop 11 (13) 

15 (15) m før Markør. Vend.  

8.p: Lav en vendemaske. Strik rib, stop 13 (15) 17 (17) m før Markør. Vend. 

 



 

 

 

9. p: lav en vendemaske. Strik nu 17. (19.) 21. (23.) indtagning og rib, stop 13 (15) 

17 (17) m før Markør. Vend. 

10. p: Lav en vendemaske. Strik rib, stop 15 (17) 19 (19) m før Markør. Vend. 

11. p: Lav en vendemaske. Strik nu 18. (20.) 22. (24.) indtagning, fortsæt rundt over 

alle vendemaskerne og strik over til Markør mellem ærme og ryggen = 128 (144) 152 

(152) m. 

Nu strikkes rundt i rib med 128 (144) 152 (152) m i alt 4 omg. Luk alle m af. 

Montering: 

Hæft tråde. Sy hullet ved begge ærmegab med madrassting.  

Design: Lene Randorff, Lillestrik 

Kopiering ikke tilladt jvf. ’lov om ophavsret’. 

 

Forkortelser: 

arb: arbejdet 

dr: drejet 

indt: indtagning 

km: kantmaske 

m: maske/maske 

omg: omgang 

p: pind/pinde 

r: ret maske 

rib: skiftevis ret og vrang 

RS: retside 

sm: sammen 

udt: udtagning 

vr: vrang maske 

VS: vrangside 

 


