
RAGGI
91270



91270  UNISEX SWEATER MED RUNDT BÆRESTYKKE
GARNKVALITET  Raggi (70% Uld ”Superwash”, 30% Polyamid. Nøgle ca 100 g = 150 m)
STØRRELSER  XS(S)M(L)XL(2XL)
OVERVIDDE  Ca 88(96)104(112)124(136) cm 
HEL LÆNGDE - DAME Ca 64(65)67(68)70(72) cm 
ÆRMELÆNGDE - DAME  Ca 42(43)43(44)44(45) cm (længde under arm)

HEL LÆNGDE - HERRE  Ca 69(70)72(73)75(77) cm  
ÆRMELÆNGDE - HERRE Ca 48(48)49(50)50(51) cm (længde under arm

GARNFORBRUG - DAME Ca 550(600)600(650)650(700) g (Fv 1: 1548) 
 Ca 100(100)100(100)100(100) g (Fv 2: 1500)
 Ca 100(100)100(100)100(100) g (Fv 3: 1549)
 Ca 100(100)100(100)100(100) g (Fv 4: 1550)
 Ca 100(100)100(100)100(100) g (Fv 5: 1558)

GARNFORBRUG - HERRE  Ca 650(700)700(750)750(800) g (Fv 1: 1548) 
 Ca 100(100)100(100)100(100) g (Fv 2: 1500)
 Ca 100(100)100(100)100(100) g (Fv 3: 1549)
 Ca 100(100)100(100)100(100) g (Fv 4: 1550)
 Ca 100(100)100(100)100(100) g (Fv 5: 1558)

RUNDPINDE  Nr. 5, 80 cm.
 Nr. 5.5, 40 cm til ærmer, samt 60 og 80 cm.
STRØMPEPINDE  Nr. 5 og 5.5 til ærmer.
DESIGN OG OPSKRIFT  Jette Magnussen, byMAGNUSSEN. E-POST freelance.designer.jette@jarbo.se

STRIKKEFASTHED   Ca 16½ m og 23 p i glat på p nr. 5.5 = 10 x 10 cm. Hvis strikkefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde.

STØRRELSESGUIDE  Bevægelsesvidden der er lagt ind i vores strikkeopskrifter, varierer alt efter model og snit. For at få den rigtige størrelse 
 anbefaler vi at du først tager alle mål direkte på kroppen, og derefter bestemmer dig for hvor meget ekstra vidde du vil 
 have i din sweater. 
 

TIPS & RÅD  * For at undgå spørgsmål: Er det en god ide at læse teksten igennem inden du begynder på dit arbejde. 
 * Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge beskrivelsen. 
 * Strik altid en prøve: Vi anbefaler du strikker en prøve på 12 x 12 cm for at se om strikkefastheden passer. 
 * Skift til nyt nøgle: Knyt aldrig to garner sammen. Tvind i stedet garnets ende op (ca 8 cm), tvind de to ender
 sammen og fortsæt med strikningen. Begynd det nye nøgle med at tage garnet indefra. 
 * Diagram: Når der strikkes efter diagram og med flere farver samtidig, kan pinden der strikkes med fordel følges med 
 lineal eller et stykke papir. 

SÆRLIGE FORKORTELSER  Indt=indtagning, dr-indt=drejet indtagning, omsl=omslag, omg=omgange, udt=udtagning. 

FORKLARINGER 1 udt: Sæt lænken mellem to m op på venstre p og strik den drejet ret.  
 1 indt: Strik 2 ret sammen i forreste maskbuer. 
 1 dr-indt: Løft 1 ret over på højre p, sæt m tilbage på venstre p (er nu drejet), strik den drejede m og næste m drejet 
 ret sammen (= ret i de bagerste maskebuer).  
 Glatstrik: Når der strikkes glat i omg: Alle p ret. 
 Rib: *1 r, 1 vr*, gentag *-*. Strik herefter ret over ret og vrang over vrang. 
 Vendepinde med dobbelt m: Læg garnet foran den 1.m på venstre p, løft m og omslag løst af som hvis m skulle strikkes vr, 
 træk samtidig garnet stramt bagud. På denne måde ligger masken dobbelt. Når der senere strikkes over alle m, strikkes 
 de dobbelte masker som én m, på denne måde undgår man huller i strikningen. 
 Diagram: Diagrammet beskriver samtlige omg i bærestykket. Læs diagrammet fra højre mod venstre og gentag rapporten. 
 Indtagninger: Strik indt som markeret i rapporten, i højre side: 1 dr-indt og i venstre side: 1 indt. 
 Når der strikkes frem og tilbage til hals, læses vrangsidens p fra venstre mod højre. 

GARNOPLYSNING 
Järbo Garn AB TEL +46 26 27 30 30 E-POST info@jarbo.se

FLERE OPSKRIFTER Se Järbo Garns hjemmeside www.jarbo.se
© COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materiale og tekster 

er ikke tilladt uden forudgående aftale med Järbo Garn AB.
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FOTOMODEL Angelica Pennerdahl, David Svanberg
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SWEATER
RYG- OG FORSTYKKE Strikkes rundt i omg i et stykke indtil ærmegab. Slå 150(162)174(184)204(226) m op med fv 4 på rundp nr. 5. Strik 7 cm rib 
 således: 1.omg rib med fv 4, *1 r, 1 vr*, gentag *-*, herefter 1 omg r fv 3, 1 omg rib fv 3, 1 omg r fv 2, 1 omg rib fv 2, 
 1 omg r fv 1, herefter rib med fv 1, på sidste p rib strikkes 8(6)2(2)0(0) udt jævnt fordelt på omg = 158(168)176(186)204(226) m. 
 Skift til rundp nr. 5.5, fortsæt med fv 1 og strik glat i omg, sæt en markering mellem m i hver side = 79(84)88(93)102(113) m på 
 hver del. Når arb måler (= længde dame/herre, henholdsvis før/efter skråstreg) 43/48(43/48)44/49(44/49)45/50(46/51) cm 
 eller ønsket længde til ærmegab. Luk 3(4)5(5)6(7) m på hver side af markering i hver side til ærmegab = 73(76)78(83)90(99) m, 
 strik herefter hver del for sig. Luk yderligere 0(0)1(1)1(2) m 1 gang i hver side på hver 2.p = 73(76)76(81)88(95) m på 
 hver del. Lad arb hvile. 

ÆRMER Slå 38(38)40(40)42(42) m op med fv 4 på strømpep nr. 5. Strik 7 cm rib i omg således: 1 omg rib med fv 4, *1 r, 1 vr*, 
 gentag *-* omg hen. Herefter 1 omg r fv 3, 1 omg rib fv 3, 1 omg r fv 2, 1 omg rib fv 2, 1 omg r fv 1, herefter rib med 
 fv 1. På sidste omg rib strikkes 2(4)4(6)6(8) udt jævnt fordelt på omg = 40(42)44(46)48(50) m, sæt en markering mellem 
 m for omg start. Skift til strømpep/rundp nr. 5.5, fortsæt med fv 1 og strik glat i omg. Herefter strikkes 1 udt på hver 

side af markeringen på hver 7.(6.)6.(6.)6.(6.) omg således: markering, 1 r, 1 udt, strik indtil de 2 sidste m på omg, 1 udt 
1 r. Gentag udt i alt 10(12)13(13)13(13) gange = 60(66)70(72)74(76) m. Når ærmet måler (= længde dame/herre, tal henholdsvis 
før/efter skråstreg) 42/48(43/48)43/49(44/50)44/50(45/51) cm eller ønsket længde, lukkes 3(4)5(5)6(7) m i hver side = 
54(58)60(62)62(62) m. Luk yderligere 0(0)1(1)1(1) m i hver side = 54(58)58(60)60(60) m. Lad arb hvile. Strik et ærme 
magen til. 

BÆRESTYKKE Fortsæt med fv 1 på rundp nr 5.5 og strik glat i omg. Strik ryggens 73(76)76(81)88(95) m, venstre ærme 
54(58)58(60)60(60)  m, forstykkets 73(76)76(81)88(95) m, højre ærme 54(58)58(60)60(60) m = 254(268)268(282)296(310) 
mSæt 1 markering i samlingen mellem m på hver del. Strik herefter indt på hver side af hver markering således: *markering, 
1 r, 1 indt, r indtil 3 m før næste markering, 1 dr-indt, 1 r*, gentag *-* ved hver markering. Gentag indt yderligere 1 
gang på næste omg = 238(252)252(266)280(294) m på omg. Strik 0(0)2(2)4(4) omg glat uden indt. Inddel herefter til 
mønster efter diagrammet, placer mønsteret så der strikkes en stjerne midt for, sæt evt. en markering mellem hver rapport 

 = 17(18)18(19)20(21) rapporter. Strik indt på omg som beskrevet i diagrammet. Hals: På 39. omg sættes forstykkets 
 midterste 15(17)17(19)19(19) m i hvil til hals. Herefter strikkes frem og tilbage på p. Samtidig strikkes vendep i hver 
 side mod halsens hvilende m, se forklaring, vend og sæt yderligere 4,2,1,1,1(4,2,2,1,1)4,2,2,1,1,1(4,2,2,1,1,1)4,2,2,1,1,1
 (4,2,2,1,1,1) m til hals i hvil i hver side. Lad arb hvile. 

MONTERING Læg arb på mål mellem to fugtige håndklæder og lad tørre. Halskant: Med rundp nr. 5 og fv 1 strikkes 1 omg drejet 
 ret over alle m. OBS! De dobbelte m strikkes som én m. Herefter strikkes 1 omg vrang, samtidig reguleres maskeantallet 
 ved at strikke udt jævnt fordelt på omg = 104(108)110(112)116(120) m, strik derefter rib: *1 r, 1 vr*, gentag *-*. 
 Når der er strikket 6 omg rib strikkes striber således: 1 omg r fv 2, 1 omg rib fv 2, 1 omg r fv 3, 1 omg rib fv 3, 1 omg r 
 med fv 4, 1 omg rib med fv 4. Luk af i rib med fv 4. Sy hullet ved ærmegab. Damp arb meget forsigtigt. 
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= fv 4
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= Masken eksisterer ikke

91270. Tegnforklaring

Rapport 14 m 
henholdsvis 5 m

91270. Diagram til bærestykke

Str XS-S

Sæt m i hvil til hals

Afslut hals 
og reguler maskeantallet.
Str X-2XL 
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