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LINEA PURA NO.12
Modell 2
A MANO RAGLAN-SWEATER

LP12-02 Raglanpullover glatt rechts aus A Mano, Gr. 38/40, 42/44
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Materiale: Lana Grossa-kvalitet „A Mano“ (100 % (bio)
bomuld, løbelængde = ca. 110 m / 50 gr.): ca. 450(500)
gr natur/beige/mørkebrun/orange/gul (fv 9), strikkepinde nr. 6 og 7, rundpind nr. 6, 60 cm.
Knudekant: Den første m på alle pinde tages ret løs af
og den sidste m strikkes ret. Alle kantmasker strikkes som
knudekant.
Rib: Skiftevis 2 ret og 2 vrang.
Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.
Indtagninger: Rts: I begyndelsen af pinden: Strik 2 m og
derefter strikkes 2 ret overtrukket sammen (= tag 1 m ret
løs af, strik n træk den løst aftagne m over). I slutningen
af pinden: Strik frem til de sidste 4 m, strik
2 ret sammen og strik de sidste 2 m. Vrs:
I begyndelsen af pinden: Strik 2 m og der-efter
strikkes
2
vrang
sammen.
I
slutningen
af pinden: Strik frem til de sidste 4 m, strik
2 drejet vang sammen og strik de sidste 2
m. Der tages således 1 m ind i begge sider.
Udtagninger: I begyndelsen af pinden: Strik 2 m og derefter strikkes 1 drejet ret i lænken mellem maskerne. I
slutningen af pinden: Strik frem til de sidste 2 m, strik 1
drejet ret i lænken mellem maskerne og strik de sidste
2 m.
Strikkefasthed: 17 m og 21½ p i glat på p nr. 7 = 10 x 10
cm.
Ryg: Slå 94(102) m op på p nr. 6 og strik en kant af 6
cm = 17 p rib med knudekanter, idet der begyndes på
vrangsiden med 1 km, 1 vrang og sluttes med 1 vrang
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Størrelse: 38/40 og 42/44. Tallene vedrørende str. 42/44
er angi-vet i parentes. Er der kun oplyst ét tal, gælder
dette for alle størrelser
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og 1 km. På den sidste pind tages 2 m jævnt ud =
96(104) m. Skift derefter til p nr. 7 og fortsæt i glat med
knudekanter. Når der er strikket 27 cm = 58 p efter ribben, tages 1 m ind i begge sider til raglan (strik ”raglanindtagninger”). Gentag disse indtagninger på hver 2.
p endnu 22(24) gange og på hver følgende pind 6(8)
gange. Når raglanen måler 24(27) cm = 52(58) p, lukkes
de resterende 38 m til halskant.
Forstykke: Strikkes mage til ryggen, blot med V-hals: Når
der er strikket 24(27) cm = 52(58) p efter ribben, deles
arb på midten til V-hals og hver side strikkes færdig for
sig. Tag 1 m ind i halssiden på hver 2. p 6 gange og derefter på hver 4. p 9 gange. Efter den sidste raglanindtagning, lukkes de resterende 4 m. Strik den anden side
modsat.
Ærmer: Slå 34(42) m op på p nr. 6 og strik en kant af 6
cm = 17 p rib med knudekanter, idet der begyndes på
vrangsiden med 1 km, 1 vrang og sluttes modsat. Tag
på den sidste p 2 m jævnt ud = 36(44) m. Skift derefter til
p nr. 7 og fortsæt i glat med knudekanter. Tag 1 m ud i
begge sider på den 5. p efter ribben. Gentag disse udtagninger på hver 4. p endnu 16 gange = 70(78) m. Når
der er strikket 38 cm = 82 p efter ribben, tages 1 m ind
i begge sider til raglan (strik ”raglanindtagninger”) på
hver 2. p 23(25) gange og derefter på hver p endnu 6(8)
gange. Når raglanen måler 24(27) cm = 52(58) p, lukkes
de resterende 12 m. Strik det andet ærme mage til.
Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let
og lad det tørre. Sy sømmene, idet ærmerne samtidig
sættes ind. Den lige aflukning på ærmer-ne er en del
af halsudskæringen. Med rundpind nr. 6 strikkes 170 m
op langs halsudskæringen, idet der begyndes og sluttes
i bunden af V-halsen foran. Strik frem og tilbage i rib,
idet der begyndes på vrangsiden med 1 km, 2 vrang og
sluttes med 2 ret, 1 km. Når kanten måler 2 cm, lukkes m
af som de viser. Læg den højre ende af halskanten over
den venstre i bunden af V’et og sy dem fast.
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