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RAGLANVEST MED KORT ÆRME

STØRRELSESGUIDE

Hvor meget ekstra vidde 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 på din strikkede trøje.

TIPS!

Les oppskriften nøye før du begynner på arbeidet, så slipper du spørsmål underveis.
Dersom du markerer tallene som gjelder for din størrelse med en markeringspenn, blir det lettere å følge oppskriften.
Strikker du ermene først, blir det mindre jobb å rekke opp hvis du oppdager at du ikke holder strikkefastheten. Og er du
nybegynner, kommer du også lettere i strikkemodus.

GARNKVALITET
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FOR SPØRSMÅL OM OPPSKRIFTEN & GARNOPPLYSNING
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Se Järbo Garn hjemmeside www.jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale
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Saga (100 % Uld, 50 g = ca.121 m)
Fuga, Lady, Fantasi, Gästrike 3-trådet, Mellanraggi
Bemærk at garnmængden kan ændre sig hvis der vælges en anden kvalitet.
FOTO Janne Carlsson — Fotografen i Gävle
HÅR & MAKEUP Angelica Pennerdahl
STØRRELSER
XS (S) M (L) XL (XXL)
FOTOMODELL Towe Bäckman — Stokholmagruppen
TAKK TIL
OVERVIDDE
Ca 88 (94) 100 (110) 120 (130) cm – vestens mål
KLÆR & TILBEHØR Gina Tricot - Valbo Köpcentrum
MILJØ
Gasklockornas
industriområde
(http://www.gavle.se/gasklockorna)
HEL LÆNGDE
Ca 64 (64) 66 (68) 70 (72) cm – vestens mål
GARNFORBRUG (fg.19008) Ca 400 (400) 400 (500) 500 (600) g
RUNDPINDE
nr. 5, 40 og 80 cm och nr. 6, 80 cm
TILBEHØR
1 knap, hjælpepind til snoninger
DESIGN OG OPSKRIFT
Katrine Wohllebe, Goodlifeknitting
STRIKKEFASTHED
16 m og 28 p i perlestrik på p 6 = 10 x 10 cm. Hvis strikkefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde.

Vesten er strikket i ét stykke op til ærmegabene, hvor der slås nye masker op til ærmer og fortsættes frem og tilbage i
ét stykke over bærestykket. Der er således ingen sammensyninger.
Størrelserne er ikke så store over hoften – ønskes en mere ”oversize” vest, så vælg en størrelse større end ellers.
Kanterne er strikket fastere end resten af vesten og holder lidt ind – ønskes de løsere, kan de strikkes på p 6 i stedet for p 5.
PERLESTRIK

1. p: *1 r, 1 vr, gentag fra * pinden hen.
2. og alle følgende p: Ret over vrang, vrang over ret.

SÆRLIGE FORKORTELSER

1 udt (= 1 udtagning): Sæt lænken mellem to m op på p og strik den drejet ret.
1 o-indt (= 1 overtræksindtagning): 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over den strikkede

RYG OG FORSTYKKER

Slå 134(144)152(168)184(200) m op på den lange rundpind nr. 5 og strik 5 p glatstrikning – begynd med en vrangpind
(= retsiden). Sæt et mærke før og efter de midterste 20 m. Næste p (vrangsiden): Strik ret hen til det første mærke og
tag samtidig 3 m ud jævnt fordelt over dette stykke. Tag nu ud i de 20 midterste m således: 1 r, 1 udt, 2 r, 1 udt, 6 r, 1
udt, 2 r, 1 udt, 6 r, 1 udt, 2 r, 1 udt, 1 r. Fortsæt i ret over de resterende m og tag samtidig yderligere 3 m ud jævnt
fordelt = 146(156)164(180)196(212) m på p. Skift til p 6 og perlestrik, dog strikkes snoninger efter diagrammet over de
midterste 26 m. Fortsæt lige op til arb måler 36(37)38(39)40(41) cm, slut med en vrangsidepind.
Begynd nu indtagninger til V-hals således: Strik de yderste 2 m sm i hver side af arb på hver 5. p i alt 8(10)15(16)16(17) gange,
så på hver 6. p 5(4)0(0)0(0) gange (fortsæt med perlestrik og snoninger over de øvrige m). Samtidig, når arb måler
38(39)40(41)42(43) cm og der er strikket indtagninger til V-hals 2 gange, strikkes ærmegab/ærmer og påbegyndes raglan
således (der er 142(152)160(176)192(208) m på p): Næste p (retsiden): Strik 27(30)31(35)38(42) m, sæt de næste
10(10)12(12)14(14) m på en maskeholder til ærmegab, slå 42(44)48(52)56(56) nye m op til ærme, strik de næste
68(72)74(82)88(94) m, sæt de næste 10(10)12(12)14(14) m på en maskeholder til det andet ærmegab, slå
42(44)48(52)56(56) nye m op til det andet ærme, og strik de sidste 27(30)31(35)38(42) m = 206(220)232(256)276(294) m i alt.
Næste p (vrangsiden): Strik til 1 m før de nyopslåede m til det første ærme, 2 vr (marker disse m), perlestrik til sidste m
på ærmet, 2 vr (marker disse m), strik hen over ryggens m som vanligt (= perlestrik og snoningsmønster) til 1 m før de
nye m til andet ærme, 2 vr (marker disse m), perlestrik til sidste m på ærmet, 2 vr (marker disse m), perlestrik pinden hen.
Næste p (retsiden, raglanindtagning): *Strik til 1 m før de markerede m, 2 r sm, 1 o-indt, gentag fra * yderligere 3 gange,
strik perlestrik pinden hen (= 8 m taget ind: 1 m på hvert forstykke, 2 m på hvert ærme, 2 m på ryggen). Arbejdets masker
er nu fordelt med perlestrik på forstykker og ærmer, perlestrik og snoninger på ryggen, og 2 m glatstrik ved hver af de
4 raglan”borter”. NB! Kun str. XS, S, M: Gentag raglanindtagningerne på hver 4. p yderligere 9(12)10(-)-(-) gange (husk
samtidig indtagningerne til V-udskæringen). Strik en vrangsidepind. Næste p (retsiden, raglanindt kun på ærmet):
*Strik til og med den første m i næste raglanbort, 1 o-indt, strik til 1 m før næste raglanbort, 2 r sm, gentag fra * endnu
1 gang, strik pinden hen (= 4 m taget ind: 2 m på hvert ærme). Strik en vrangsidepind. Næste p (retsiden, raglanindt
på både krop og ærmer): *Strik til 1 m før næste raglanbort, 2 r sm, 1 o-indt, gentag fra * yderligere 3 gange, strik
perlestrik pinden hen (= 8 m taget ind: 1 m på hvert forstykke, 2 m på hvert ærme, 2 m på ryggen). Strik en vrangsidepind.
Gentag de sidste 4 p til der ikke er flere m mellem raglanborterne på ærmerne og ikke flere m på forstykkerne – der er
taget 13(14)15(-)-(-) m ind på hvert forstykke til V-hals, 15(17)17(-)-(-) m til raglan i hver side på for- og bagstykker,
samt 20(21)23(-)-(-) m til raglan i hver side af begge ærmer. Lad de resterende 44(44)46(-)-(-) m hvile (= de resterende m midt
på ryggen samt de i alt 8 m fra raglanborterne). NB! Kun str. L og XL: Gentag raglanindtagningerne på hver 4. p yderligere
-(-)-(10)10(-) gange (husk samtidig indtagningerne til V-udskæringen). Strik en vrangsidepind. Næste p (retsiden,
raglanindt kun på ærmet): *Strik til og med den første m i næste raglanbort, 1 o-indt, strik til 1 m før næste raglanbort,
2 r sm, gentag fra * endnu 1 gang, strik pinden hen (= 4 m taget ind: 2 m på hvert ærme). Strik en vrangsidepind.
Næste p (retsiden, raglanindt på både krop og ærmer): *Strik til 1 m før næste raglanbort, 2 r sm, 1 o-indt, gentag fra
* yderligere 3 gange, strik perlestrik pinden hen (= 8 m taget ind: 1 m på hvert forstykke, 2 m på hvert ærme, 2 m på ryggen).
Strik en vrangsidepind. Gentag de sidste 4 p yderligere -(-)-(4)3(-) gange. Gentag nu de sidste 2 p til der ikke er flere m
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RYG OG FORSTYKKER...

mellem raglanborterne på ærmerne og ikke flere m på forstykkerne – der er taget -(-)-(16)16(-) m ind på hvert forstykke
til V-hals, -(-)-(20)23(-) m til raglan i hver side på for- og bagstykker, samt -(-)-(25)27(-) m til raglan i hver side af begge ærmer.
Lad de resterende -(-)-(48)48(-) m hvile (= de resterende m midt på ryggen samt de i alt 8 m fra raglanborterne).
NB! Kun str. XXL: Gentag raglanindtagningerne på skiftevis hver 4. og hver 2. p i alt -(-)-(-)-(26) gange (husk samtidig
indtagningerne til V-udskæringen). Strik 1 vrangsidepind. Næste p (retsiden, raglanindt kun på ærmet): *Strik til og
med den første m i næste raglanbort, 1 o-indt, strik til 1 m før næste raglanbort, 2 r sm, gentag fra * endnu 1 gang, strik
pinden hen (= 4 m taget ind: 2 m på hvert ærme). Strik en vrangsidepind. Der er nu ikke flere m mellem raglanborterne på
ærmerne og ikke flere m på forstykkerne – der er taget -(-)-(-)-(17) m ind på hvert forstykke til V-hals, -(-)-(-)-(26) m til raglan
i hver side på for- og bagstykker, samt -(-)-(-)-(27) m til raglan i hver side af begge ærmer. Lad de resterende -(-)-(-)-(50) m
hvile (= de resterende m midt på ryggen samt de i alt 8 m fra raglanborterne).

ÆRMEKANTER

Brug den lille rundp nr. 5 og strik 42(44)48(52)56(56) m op langs oversiden af ærmet, 1 m i hjørnet, strik vr hen
over de 10(10)12(12)14(14) m i ærmegabet og strik 1 m op i hjørnet = 54(56)62(66)72(72) m. Strik 5 omg vr, idet
der på hver omg strikkes 2 m sm i hver hjørne = 44(46)52(56)62(62) m. Luk løst af i vrang.

FORKANT

Brug den lange rundp nr. 5 og strik m op langs vestens forkanter således: 3 m langs rullekanten på højre forstykke,
50(52)53(55)56(58) m langs højre forkant til begyndelsen af V-udskæringen, 32(34)36(38)40(42) m langs
V-udskæringen, 9(9)10(11)11(12) vr over ryggens m til snoningsrapporten, (1 vr, 2 vr sm, 1 vr, 2 vr sm, 5 vr, 2 vr sm,
1 vr, 2 vr sm, 5 vr, 2 vr sm, 1 vr, 2 vr sm) over snoningsrapportens m, 9(9)10(11)11(12) vr over ryggens resterende,
32(34)36(38)40(42) m langs venstre V-udskæring, 50(52)53(55)56(58) m langs venstre forkant og 3 m langs
rullekanten = i alt 208(216)224(234)240(250) m. Strik 1 p ret, 1 p vrang. Næste p (vrangsiden): Strik r til ca. 2 cm neden
for V-udskæringen på højre forstykke, luk 2 m af til knaphul, strik ret pinden hen. Næste p: Strik vr hen til de
aflukkede m, slå 2 nye m op over disse, strik vrang pinden hen. Strik 1 p ret. Luk alle m løst af i vrang. Hæft alle
ender og sy knappen i over for knaphullet.

VASKEANVISNING

Strikkede og hæklede ting bør vaskes separat ved uldprogram, med vrangsiden ud og uden optisk hvidt.
Undgå iblødsætning. Træk forsigtigt tøjet i facon mens det endnu er vådt og lad det liggetørre.

Brug ikke skyllemiddel

Diagram til vest i raglan
6
5
4
3
2
1

r fra retsiden, vr fra vrangsiden
vr fra retsiden, r fra vrangsiden
sæt 3 m på hjælp bag arb, 3 r, strik m fra hjælpep r
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