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NOVA
Basismodeller: Baby 38 - 86 cl 



18-05 BASISMODELLER MED RAGLAN I NOVA TIL BABY
GARNKVALITET Nova (100% Bomuld. Nøgle ca 50 g = 170 m)
STØRRELSE 38(44)50(56-62)68-74(80-86) cm 
OVERVIDDE (trøje, cardigan) Ca 40(42)48(54)59(63) cm arbejdets mål
OVERVIDDE (slipover & vest)Ca 39(40)44(51)55(60) cm arbejdets mål 
HEL LÆNGDE (trøje, cardigan) Ca 17(21)23(27)32(35) cm arbejdets mål
HEL LÆNGDE (slipover & vest) Ca 16(20)22(26)31(34) cm arbejdets mål 
GARNFORBRUG (A) Ca 50(50)100(100)150(150) g
GARNFORBRUG (B) Mf.1 Ca 50(50)100(100)100(150) g (48001)
Mf.2 Ca 50(50)50(50)50(50) g (48017)
GARNFORBRUG (C) Ca 50(50)100(100)100(150) g (48016)
GARNFORBRUG (D) Ca 50(50)100(100)100(150)  g
GARNFORBRUG (E) Ca 50(50)50(50)100(100) g
GARNFORBRUG (F) Ca 50(50)50(50)100(100) g
GARNFORBRUG (G) Ca 50(50)50(50)100(100) g
GARNFORBRUG (H) Ca50(50)50(50)100(100) g (48012) 
PINDE Nr 2.5 og 3
RUNDPIND Nr 2.5 og, 40 og 60 cm 
HÆKLENÅL Nr 2.5
STRØMPEPINDE - SOKKER Nr 2.5 
TILBEHØR Cardigan, rund hals: 4(4)5(5)5(6) knapper. Cardigan, V-hals: 3(3)4(4)4(5) knapper.
 Vest, rund hals: 4(4)5(5)5(6) knapper.   Vest, V-hals: 3(3)4(4)4(5) knapper
HUE - STØRRELSE Meget lille (1)3(6)9(12)18(24)
GARNFORBRUG -HUE Ca 50(75)75(100)125(150)175(200) (fv 48016)
SOKKER - STØRRELSE  56(68)80(92) cm
FODENS LÆNGDE Ca 8(9)10(11) cm (kontroller længden, efter du har strikket) 
GARNFORBRUG - SOKKER Ca. 10(15)20(20) g. Garnforbrug kan variere ved brug af anden kvalitet, afhængig af garnets løbelængde og andre pinde.
IDÉ Järbo Garn
DESIGN & TEKST Soolorado/Sanna Mårdh Castman
OVERSÆTTELSE Jonna Nielsen

STRIKKEFASTHED Ca. 26-27 m og 36 omg glat på p 3 = 10 cm, Ca 36 m ribstrikning på p 3 = 10 cm (arb er ikke trukket ud) – passer 
strikkefastheden ikke må der bruges finere eller grovere pinde.

STØRRELSESGUIDE Järbo Garn størrelsesguide: Bevægelsesvidden på arbejdet i vore strikkeopskrifter varierer, afhængig af type og facon. 
For at få den rigtige størrelse anbefaler vi, at du først tager alle mål direkte på kroppen. Derefter bestemmer du selv hvor 
meget bevægelsesvidde, du vil have.

TIPS & RÅD * Læs opskriften nøje igennem  inden du starter, så undgår du spørgsmål undervejs.                                                        
 * Marker den størrelse, du strikker, med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
 * Hvis du begynder med at strikke ærmer, er det et mindre arbejde at trævle op, hvis du opdager, at du ikke holder 

strikkefastheden.    

FORKLARINGER  Tag 1 m ud: Tag tråden op mellem 2 m, sno den og strik den ret    
 Kantm: Yderste m i hver side strikkes ret på alle omg
 Enkeltindtagning: I begyndelsen af omg: 2 m ret sm
 I slutningen af omg: 1 m løs af, strik 1 m, træk den løse over.
 Dobbeltindtagning: I begyndelsen af omg: 3 r sm
 I slutningen af omg: 1 m løs af, strik 2 m ret sm, træk den løse over.    
 Knaphul: luk 2 m, som slås op igen på næste omg. 
  
HÆKLEFORKLARINGER Luftmaska (lm): Glideløkke, X slå om nålen, træk garnet gennem løkken X. Gentag X-X til det ønskede antal masker  
 (fm): Stik nålen ned i næste m, slå om nålen, træk garnet gennem m, slå om nålen, træk garnet gennem begge m på 

nålen. 
 Kædemaske (km): Stik  nålen ned i næste m, slå om nålen, træk garnet gennem m og direkte gennem m på nålen.

FORKORTELSER v=vrangmaske, arb=arbejdet, vrangs=vrangsiden, luk=luk af,  indt=indtagning/intagninger, kantm = kantmaske, 
 m=maske/masker, rest=resten, r=retmaske, rets= retsiden, glat=glatstrikning, p= pind/pinde, omg=omgang, 

udt=udtagning 

TRØJE  MED RUND HALS (A) 
RYG Slå  54(54)62(70)78(82) m på p nr 2.5 og strik ca 2(2)3(3)3(4) cm rib, 2 r, 2 v, indenfor kantm i hver side, sidste omg 

fra vrangs. På sidste omg tages  0(2)2(2)0(2) m ud jævnt fordelt = 54(56)64(72)78(84) m. Skift til p 3 og strik glat 
indenfor kantm i hver side. Når arb måler ca 9(12)12(15)19(19) cm lukkes  2(2)3(3)3(3) m af i hver side til ærmegab. 
På næste omg fra rets begynder indtagningen til raglan. Lav en enkeltindt indenfor kantm + 1 glatstrikket m i hver side. 
Gentag enkeltindt med 1 omg mellemrum yderligere 8(12)18(18)18(24) g. Derefter laves en dobbeltindt med 1 omg 
mellemrum  4(2)0(2)3(1) g. Strik 1 omg. Luk de resterende 16(18)20(20)22(24) m af. Ikke for stramt.

FORSTYKKE Slå op og strik som ryggen med udelad de sidste 2(2)3(3)3(3) raglanindt. Samtidig med den 9.(11.)14.(15.)16.(20.) 
raglanindt lukkes de midterste 10(12)12(14)16(16) m  af til halsudskæring og hver side strikkes for sig. Luk yderligere 
2-2-1(2-2-1)2-2-1(2-2-1-1) 3-2-1-1(2-2-1-1) m af til halsen på hveranden omg. Herefter er der 2 m tilbage, som lukkes af. 
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HØJRE ÆRME Slå 34(34)38(38)42(42) m på p nr 2.5 og strik ca 2(2)3(3)3(4) cm rib 2 r, 2 v, indenfor kantm i hver side, sidste omg 
fra vrangs. På sidste omg tages 0(2)0(2)0(2) m ud jævnt fordelt = 34(36)38(40)42(44) m. Skift til p 3 og strik glat. 

 Når arb måler ca 3(3)5(5)4(5) cm tages 1 m ud i hver side indenfor kantm. Gentag udt med 4(2½)1(1½)1½(1) cm 
mellemrum til der er 38(44)52(54)60(70) m på pinden. Ved  ca 9(10)14(17)18(20) cm lukkes 2(2)3(3)3(3) m i hver side 
til ærmegab. På næste omg fra rets begynder indt til raglan. Lav 1 enkeltindt i hver side indenfor kantm + 1 glatstrikket 
m. Gentag enkeltindt med 1 omg mellemrum yderligere  8(10)11(9)12(18) g og derefter med 3 omg mellemrum 1(1)2(4)3(2) g. 
Der er nu 14(16)18(20)22(22) m tilbage. Strik 1 omg. Nu tages ind til halsen. 

 Omg 1 (rets): Luk 4(5)4(4)5(5) m af i begyndelsen af omg og lav en dobbeltindt i slutningen 
 Omg 2 og alle lige omg: Strikkes vrang uden at lukke af eller tage ind.  
 Omg 3: Luk 4(5)3(4)5(5) m  af i begyndelsen og lav en dobbeltindt i slutningen  
 Omg 5: (gælder ikke de mindste størrelser). Luk 3(4)4(4) m  af i begyndelsen af omg og lav en dobbeltindt i slutningen. 

Der er nu 2 m tilbage, som lukkes af. 

VENSTRE ÆRME Strikkes som højre ærme men modsat. Indt til halsen begynder 1 omg tidligere fra vrangs.  

MONTERING Spænd delene ud efter de angivne mål  mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy raglansømmene sammen, bortset 
fra den bagerste venstre søm. Brug kantm som sømrum. Halskant: Saml ca 54(58)62(70)82(86) m op  langs halsudskæringen  
fra rets på p nr 2.5 og strik 2 omg ret. Strik derefter ca 1½-2 cm rib, 2 r, 2 v, indenfor kantm i hver side. Sidste omg fra 
vrangs. Luk af i rib. Sy raglansøm + halskant sammen. Hvis halsudskæringen virker for stram kan man lade halskanten +  
ca 3 cm af raglansømmen stå åben. Hækl 1 omg fm rundt om åbningen.  Lav 2  knaphulstrenser på venstre side og sy 
knapper på den højre. Knaphulstrense:  Fæst med 1 km, hækl  6 lm, fæst med 1 km. Sy side-og ærmesømmene sammen. 
Brug kantm som sømrum.  

TRØJE  MED V-HALS (B) 
RYG Strikkes som ryg  ”Trøje med rund hals (A)” men  slå op og strik ribben med mf 1. Derefter strikkes striber på følgende 

måde: strik 0(2)6(0)12(8) omg  med mf 1, X 2(2)2(2)4(4) omg med mf 2, 6(6)6(6)10(10) omg med mf 1 X, gentag X-X 
hele arb. OBS! Det er meget vigtigt at holde højden på omg, hvis det skal passe med striberne på ærmerne ved ærmegabet, 
når arb skal sys sammen. 

FORSTYKKE Slå op og strik som ryggen, men udelad de 2(2)3(3)3(3) sidste raglanindt og slå op og strik ribben med  mf 1. Derefter 
strikkes striber som på ryggen. Samtidig med den første raglanindt deles arb på midten til V-udskæringen og hver side 
strikkes for sig. Strik venstre side først. Lav en enkeltindt indenfor kantm + 1 glatstrikket m. Gentag enkeltindt med 

 1 omg mellemrum yderligere  8(8)5(7)10(4) g og derefter med 3 omg mellemrum  1(2)5(5)4(9)g. Når  indt til V-udskæring 
og raglan er færdige, er der 2 m tilbage, som lukkes af. Højre side strikkes som venstre men modsat.  

ÆRMER
HØJRE OG VENSTRE Strikkes som ærmer på ”Trøje med rund hals (A)” men slå op og strik ribben med mf 1. Derefter strikkes striber på følgende 

måde: 6(2)6(0)10(0) omg  med mf 1 X-X på samme måde som ryggen resten af arb.

MONTERING Spænd delene ud efter de angivne mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy raglansømmene sammen. Brug 
kantm som sømrum. Halskant: Saml ca 8(8)10(12)14(16) m op fra rets indenfor kantm på rundp nr 2.5 langs venstre 
ærme. Langs venstre side af V-udskæringen samles 1 m op i hver omg, spring over ca hver 5 omg (kanten må ikke stamme), 

 1 m midt i V-et, ligeså mange m langs højre side som venstre, ligeså mange langs højre ærme som venstre og ca 
18(18)20(20)22(24) m ved nakken. Strik 1 omg vrang, 1 omg ret og derefter ca 1½-2 cm rib, 2 r, 2 v.  Sørg for, at der 
bliver 3 retmasker (fra rets) midt i V-et.  Lav en indt på hver side af den midterste retmaske midt i V-et på hver omg, 
også på den omg, hvor der lukkes af. Luk af i rib. Sy side- og ærmesømmene sammen. Brug kantm som sømrum. 

CARDIGAN MED RUND HALS (C) 
RYG Strikkes som ryg ”trøje med rund hals (A)”. 
 
VENSTRE FORSTYKKE  Slå 26(26)30(34)38(38) m op på p 2½ og strik ca 2(2)3(3)3(4) cm rib, 2 r, 2 v, indenfor kantm i hver side, sidste omg 

fra vrangs. På sidste omg tages 0(1)1(1)0(3) m ud jævnt fordelt = 26(27)31(35)38(41) m. Skift til p 3 og strik glat. Strik 
raglanindt som på ryggen men udelad de 2(2)3(3)3(3) sidste indt. Samtidig med den 9.(11.)14.(15.)16.(20.) raglanindt 
lukkes 5-2-1-1(5-2-2-1)5-2-2-1(6-2-2-1-1)7-3-2-1-1(7-2-2-1-1) m af til hals i forkanten på hveranden omg. Efter de 
sidste indt til raglan, er der 2 m tilbage, som lukkes af. 

HØJRE FORSTYKKE Strikkes som venstre men modsat. 

ÆRMER
HØJRE OG VENSTRE Strikkes som  ”Trøje med rund hals (A)”. 

MONTERING  Spænd delene ud efter de angivne mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy raglansømmene sammen. Brug 
kantm som sømrum. Halskant: Saml ca 48(52)56(64)76(80) m op  på p 2½ fra rets langs halsudskæringen og strik 

 2 omg ret . Strik  derefter ca 1½-2 cm rib, 2 r, 2 v, indenfor kantm i hver side, sidste omg fra vrangs. Luk af i rib. Venstre 
forkant: Langs hals og forkanten samles på p 2½ 1 m op i hver omg fra rets indenfor kantm, spring over ca hver 5. omg  
(kanten må ikke stramme) Strik 2 omg ret og derefte ca 1½-2 cm rib, 2 r, 2 v, sidste omg fra vrangs. Luk af i rib. Højre 
forkant: Strikkes som venstre men modsat. Lav desuden 4(4)5(5)5(6) knaphuller midt på kanten. Det øverste midt for 
halskanten, det nederste ca 1½ cm fra underkanten og de øvrige med lige store mellemrum. Sy side- og ærmesømmene 
sammen. Brug kantm som sømrum. Sy knapper i.

CARDIGAN MED V-HALS (D)
RYG Strikkes som ryg  ”Trøje med rund hals (A)” 

VENSTRE FORSTYKKE Slå op og strik som venstre forstykke ”Cardigan med rund hals (C)”. Luk af til ærmegab og raglanindt som på ryggen men 
udelad de  2(2)3(3)3(3) sidste raglanindt. Samtidig med den første raglanindt begynder indt til V-hals. Lav en enkeltindt 
indenfor kantm + 1 glatstrikket m i forkanten. Gentag indt med 1 omg mellemrum yderligere  6(6)3(5)8(2) g og derefter 



med 3 omg mellemrum  2(3)6(6)5(10) g. Efter de sidste raglanindt og indt til V-udskæringen er  der 2 m tilbage, som 
lukkes af.

HØJRE FORSTYKKE Strikkes som venstre men modsat. 

ÆRMER
HØJRE OG VENSTRE Strikkes som ”Trøje med rund hals (A)”. 

MONTERING Spænd delene ud efter de angivne mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy raglansømmene sammen. Brug 
kantm som sømrum. Venstre hals- og forkant: Brug p nr 2.5. Begynd midt bag på, Slå 1 m op = kantm  og saml ca 
9(9)10(10)11(12) m op fra rets langs halvdelen af nakken. Saml 1 m op indenfor kantm i hver omg langs indtagningerne 
til V-hals og forkant. Spring over ca hver 5. omg, (kanten må ikke stramme). Strik 2 omg ret og derefter ca 1½-2 cm rib, 
2 r, 2 v, sidste omg fra vrangs. Luk af i rib. Højre hals- og forkant: Strikkes som venstre men modsat. Lav desuden 
3(3)4(4)4(5) knaphuller midt på kanten. Det øverste ca 1 cm nedenfor den første indt til V-hals, det nederste ca 1½ cm 
fra underkanten, de øvrige med lige store mellemrum. Sy kanterne bagtil sammen. Sy side- og ærmesømmene sammen.  
Brug  kantm som sømrum. Sy knapper i.

SLIPOVER MED RUND HALS (E) 
RYG Slå 50(54)58(66)70(78) m op på p nr 2.5 og strik ca 2(2)3(3)3(4) cm rib, 2 r, 2 v, indenfor kantm i hver side. Sidste 

omg fra vrangs. På sidste omgang tages 2(0)2(2)4(2) m ud jævnt fordelt = 52(54)60(68)74(80) m. Skift til p 3 og strik 
glat. Når arb måler ca 9(12)12(14)18(19) cm lukkes  2 m af til ærmegab i hver side. På næste omg fra rets begynder indt 
til raglan. Lav en enkeltindt + 1 glatstrikket m i hver side indenfor kantm. Gentag enkeltindt yderligere  0(0)2(2)1(2) g 
med 3 omg mellemrum, og derefter med 1 omg mellemrum 7(9)9(13)16(18) g. Strik 1 omg. Lav en dobbeltindt  4(3)3(3)3(3) g 
med 1 omg mellemrum. Luk de sidste 16(18)20(20)22(22) m af. Ikke for stramt. 

FORSTYKKE Slå op og strik som ryggen men udelad de 2(2)2(3)3(3) sidste raglanindt. Samtidig med den 8.(9.)10.(13.)15.(18.) 
raglanindt lukkes de midterste 8(10)12(14)16(16) m af til hals og hver side strikkes for sig. Luk yderligere  3-2-1(3-2-1)

 3-2-1(3-2-1-1)3-2-1-1(3-2-1-1) m til hals på hveranden omg . Herefter  er der 2 m tilbage, som lukkes af. 

HØJRE ÆRME Slå 30(42)50(54)58(66) m op på p nr 2.5 og strik ca 1 cm rib, 2 r, 2 v,  indenfor kantm i hver side, sidste omg fra vrangs. 
På sidste omg tages 2(2)2(2)4(4) m ud jævnt fordelt = 32(44)52(56)62(70) m. Skift til p 3 og strik glat resten af arb. 
På næste  omg fra rets lukkes for 2 m i hver side til ærmegab. På næste omg fra rets begynder indtagningen til raglan. 
Lav en enkeltindt i hver side indenfor kantm + 1 glatstrikket m. Gentag enkeltindt med 3 omg mellemrum yderligere  
2(0)0(1)0(0) g og derefter med 1 omg mellemrum 4(8)13(15)18(22) g. Lav derefter en dobbeltindt med 1 omg mellemrum  
0(2)1(0)0(0) g. Der er nu 14(14)16(18)20(20) m tilbage. Strik 1 omg. Nu lukkes af til halsen. 

 Omg 1 (rets): Luk  4(4)5(4)4(4) m af i begyndelsen af omg og lav en dobbeltindt i slutningen af omg. 
 Omg 2 og alle lige omg: Strikkes vrang uden at lukke af eller tage ind. 
 Omg 3: Luk  4(4)5(3)4(4) m af i begyndelsen af omg og lav en dobbeltindt i slutningen af omg.  
 Omg 5: Gælder blot de 3 største størrelser. Luk  3(4)4 m i begyndelsen af omg og lav en dobbeltindt i slutningen af omg.
 Der er nu 2 m tilbage, som lukkes af.  

VENSTRE ÆRME Strikkes som højre men modsat. Indtagningen til halsen begynder 1 omg tidligere og fra vrangs.  

MONTERING Spænd delene ud efter de angivne mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy raglansømmene sammen bortset 
fra den bagerste venstre søm. Brug kantm som sømrum. Halskant: Saml ca 54(58)62(70)82(86) m op fra rets på  p 2½  
langs halsudskæringen og strik 2 omg ret og derefter ca 1½-2 cm rib, 2 r, 2 v, indenfor kantm i hver side, sidste omg 
fra vrangs. Luk af i rib. Sy raglansom + halskant sammen. Hvis halsudskæringen virker stram kan man lade halskanten + 
ca 3 cm af raglansømmen være åben. Hækl  1 omg fm rundt om åbningen. Lav 2 knaphulsløkker på venstre side og sy 
knapper i på den højre. Knaphulsløkke: Fæsten med 1 km, hækl 6 lm, fæsten med 1 km. Sy side- og ærmesømmene 
sammen. Brug kantm som sømrum. 

SLIPOVER MED V-HALS (F) 
RYG Strikkes som ryg ”Slipover med rund hals (E)”. 

FORSTYKKE Slå op og strik som ryggen med udelad de sidste 2(2)2(3)3(3) raglanindt. Samtidig med den første raglanindt deles arb 
på midten til V-udskæringen og hver side strikkes for sig. Strik venstre side først. Lav en enkeltindt indenfor kantm + 1 
glatstrikket m. Gentag enkeltindt med 1 omg mellemrum yderligere  9(10)9(9)10(6) g og derefter med 3 omg mellemrum 
0(0)2(4)4(8) g. Efter sidste indt til V-udskæring og raglan er der 2 m tilbage, som lukkes af.  Højre side strikkes som 
venstre men modsat.

ÆRMER
HØJRE OG VENSTRE Strikkes som  ”Slipover med rund hals (E)”. 

MONTERING Spænd delene ud efter de angivne mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy raglansømmene sammen. Brug 
kantm som sømrum. Halskant: Saml ca 8(8)10(12)14(16) m op fra rets på p 2½ indenfor kantm langs med venstre ærme. 
Langs venstre side af V-udskæringen samles 1 m op i hver omg, spring over ca hver 5. omg  (kanten må ikke stramme) 
1 m midt i V-et, lige så mange m langs højre side som venstre, lige så mange m langs højre ærme som venstre og  ca 
18(18)20(20)22(24) m langs nakken. Strik 1 omg vrang, 1 omg ret og derefter  ca 1½-2 cm rib, 2 r, 2 v. Sørg for at der 
bliver 3 r (fra rets) midt foran i V-et. Lav en indt på hver side af den midterste m i V-et, også på den omg, hvor der lukkes 
af. Luk af i rib. Sy side- og ærmesømmene sammen. Brug kantm som sømrum.

 
VEST MED RUND HALS (G) 
RYG  Strikkes som ryg ”Slipover med rund hals (E)”. 

F



VENSTRE FORSTYKKE  Slå 24(24)28(32)36(36) m op på p nr 2.5 og strik ca 2(2)3(3)3(4) cm rib 2 r, 2 v, indenfor kantm i hver side, sidste omg 
fra vrangs. På sidste omg tages 1(2)1(1)0(3) m ud jævnt fordelt  = 25(26)29(33)36(39) m. Skift til p 3 og strik glat. Luk 
af til ærmegab og lav raglanindt som på ryggen men udelad de sidste 2(2)2(3)3(3) raglanindt. Samtidig med den de 
8.(9.)10.(13.)15.(18.) raglanindt lukkes  4-2-2-1(5-2-2-1)6-2-2-1(7-2-2-1-1)7-3-2-1-1(7-3-2-1-1) m af til halsen på 
hveranden omg. Der er nu 2 m tilbage, som lukkes af. 

HØJRE FORSTYKKE Strikkes som venstre men modsat. 

ÆRMER
HØJRE OG VENSTRE  Strikkes som ”Slipover med rund hals (E)”. 

MONTERING Spænd delene ud efter de angivne mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy raglansømmene sammen. Brug 
kantm som sømrum. Halskant: Saml ca 48(52)56(64)76(80) m op fra rets på p 2½ rundt om halsudskæringen og strik 

 2 omg ret og derefter ca 1½-2 cm rib,  2 r, 2 v, indenfor kantm i hver side, sidste omg fra vrangs. Luk af i rib. Venstre 
forkant: Langs halskant og forkant samles på p 2½,  1 m op i hver omg fra rets indenfor kantm, spring over ca hver 5. omg  
(kanten må ikke stramme). Strik ca 1½-2 cm rib, 2 r, 2 v, sidste omg fra vrangs. Luk af i rib. Højre forkant: Strikkes som 
venstre men modsat. Lav desuden  4(4)5(5)5(6) knaphuller midt på kanten. Det øverste midt for halskanten, det nederste 
ca 1½ cm fra underkanten og de øvrige fordelt med lige store mellemrum. Sy side- og ærmesømmene sammen. Brug 
kantm som sømrum. Sy knapper i.  

VEST MED V-HALS (H) 
RYG Strikkes som ryg ”Slipover med rund hals (E)”. 

VENSTRE FORSTYKKE Slå op og strik som venstre forstykke ”Vest med rund hals (G)”. Luk af til ærmegab og tag ind til raglan som på ryggen 
med udelad de 2(2)3(3)3(3) sidste raglanindt. Samtidig med den første raglanindt begynder indt til V-hals. Lav en 
enkeltindt indenfor kantm + 1 glatstrikket m i forkanten. Gentag enkeltindt med 1 omg mellemrum yderligere 5(6)4(4)5(1) g 
og derefter med 3 omg mellemrum 3(3)6(8)8(12) g. Efter de sidste indt til raglan og V-hals er der 2 m tilbage, som lukkes af. 

HØJRE FORSTYKKE Strikkes som venstre men modsat. 

ÆRMER
HØJRE OG VENSTRE Strikkes som  ”Slipover med rund hals (E)”. 

MONTERING Spænd delene ud efter de angivne mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy raglansømmene sammen. Brug 
kantm som sømrum. Venstre hals- og forkant: Brug rundp nr 2.5. Begynd midt på ryggen. Slå 1 m op = kantm og saml 
ca 9(9)10(10)11(12) m op fra rets langs halvdelen af nakken. Saml 1 m op indenfor kantm i hver omg langs indtagningerne 
til  V-hals og forkant. Spring over ca hver 5. omg (kanten må ikke stramme). Strik 2 omg ret og derefter ca 1½-2 cm rib, 
2 r, 2 v, sidste omg fra vrangs. Luk af i rib. Højre hals- og forkant: Strikkes som venstre men modsat. Lav desuden 
3(3)4(4)4(5) knaphuller midt på kanten. Det øverste ca 1 cm nedenfor den første indt til V-hals, det nederste ca 1½ cm 
fra underkanten, de øvrige med lige store mellemrum. Sy kanterne  sammen bagtil. Sy side- og ærmesømmene sammen. 
Brug kantm som sømrum. Sy knapper i. 

HUE   
FORKLARINGER Hele huen strikkes i retstrikning.
 Alle udtagninger og indtagninger foretages indenfor de 2 yderste m på hveranden omg. 

RETSTRIKKET HUE Slå 26(28)30(32)34(36)38(40)m op på p nr 2.5 og strik 1 omg. På næste omg tages 1 m ind i begyndelsen og 1 m ud i 
slutningen af omg. Strik omg tilbage. Tag 1 m  ind og ud i hver side sammenlagt 13(14)15(16)17(18)19(20) g. Nu tages 
1 m ud i begyndelsen og 1 m ind i slutningen af omg  13(14)15(16)17(18)19(20)g. Tag derefter ind i begyndelsen og 
ud i slutningen af omg 6(7)7(8)8(9)9(10) g og siden ud i begyndelsen og ind i slutningen af omg  6(7)7(8)8(9)9(10) g. 
Tag ind i begyndelsen og ud i slutningen af omg 13(14)15(16)17(18)19(20) g og slut af med at tage ud i begyndelsen 
og ind i slutningen af omg  13(14)15(16)17(18)19(20)g. Strik yderligere 1 omg. Luk af.   

MONTERING   Sy hjelmen sammen  så spidserne mødes for oven. Sy derefter huen sammen midt bag på. Lav 2 snore af garnet og sy 
dem fast som knyttebånd.

RAGSOKKER TIPS! Strik en elastisk tråd med for at få en fastere og mere fleksibel  rib i sokkernes skaft.
 Slå 28(32)36(40) m op på strømpeinde nr 2.5. Fordel  m på 4 pinde  = 7(8)9(10) m pr pind. Strik  6(7)8(9) cm rib 1 r, 

1 v.  Strik 2 omg ret. Nu strikkes 2½(2½)3(3½) cm glat frem og tilbage på  1. og  4. pind 14(16)18(20) m (= hælen). 
Strik derefter og begynd fra retsiden 8(9)10(11) r, 1 m løs af, 1 r, træk den løse over , 1 r, vend, tag 1 m løs af, 3 v, 2 
v sm, 1 v, vend, tag 1 m løs af, 4 r, 1 m løs af, 1 r, træk den løse over, 1 r, vend, tag 1 m løs af, 5 v, 2 v sm, 1 v, vend. 
Fortsæt på denne måde med at strikke og vende til alle m i begge sider er brugtkkede. Saml  7(9)10(12) m op på hver 
side af hælmaskerne og strik rundt   = alle omg ret. Tag 2 m ind. Strik de 2 sidste m sammen på den 1. pind, og tag 1 
m løs af, 1 r, træk den løse over  de 2 første 2 m på den 4. pind. Gentag indtagningerne på hver omg til der er 28(32(36)40 
m tilbage. Strik lige op til hele foden måler  5(6)7(8) cm. Nu tages ind til tåen. Strik 2 m sammen i slutningen af 1. og 
3. pind, strik 2 m sammen i begyndelsen af 2. og 4. pind. Gentag denne indtagningsomgang med 3 omg mellemrum  1 
gang, med 2 omg mellemrum  1 gang, derefter med 1 omg mellemrum til der er 8 m tilbage. Bryd garnet  og træk garnet 
igennem maskerne og hæft enden. Strik yderligere 1 sok. 

 
VASKERÅD  Strikkede/hæklede arbejder vaskes separat på finvask med vrangsiden ud og uden brug af optisk blegemiddel. Undgå at 

lægge i blød. Strækkes i facon i våd tilstand. Lægges fladt til tørre.
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