
Størrelse: (S) M (L) XL  

Overvidde (modellens): (88) 96 (106)   112 cm
Hel længde: (58) 60 (62)   64 cm 

Garn:  Luna by Permin fv. 889004/beige
Garnforbrug: (6) 7 (8) 9 ngl. 

Knapper: (9)  9  (10)  10  stk, 
 20 mm. Art. 58259/Garngården

Pinde: Rundp. 3 og 3½ mm (80 cm). 
 Strømpep. 3½ mm. Hjælpep. 

Strikkefasthed: 21 m x 30 p glatstrik på p 3½ = 10 x 10 cm.
 Strikkefastheden bør overholdes, da 
 arb. ellers ikke får de anførte mål.

r=ret, vr=vrang, dr=drejet, m=maske, omg=omgange 
oti=1 r løs af, 1 r, træk den løse m over

Raglanudtagninger:
Udt. A (før M): Stik venstre p FORFRA under lænken mellem maskerne 
og løft den op på pinden, strik 1 dr r igennem lænken. 
Udt. B (efter M): Stik venstre p BAGFRA under lænken mellem 
maskerne og løft den op på pinden, strik 1 r igennem lænken. 

Modellen strikkes oppefra og ned.

Bærestykke: Slå (104) 120 (128) 128 m op på p 3, slå fast op over 2 
pinde. Strik 7 p rib, 2r+2vr, første p er på arbejdets vrangside og der 
begyndes og sluttes med 1 r. 
Skift til p 3½. Strik en p vr og sæt samtidig 4 raglanmærker (M) således: 
(16) 19 (22) 22 r, M, (18) 20 (18) 18 r, M, (36) 42 (48) 48 r, M, (18) 20 (18) 18 
r, M, (16) 19 (22) 22 r. Arbejdet er nu inddelt i forstykke, ærme, ryg, ærme, 
forstykke. 

NOTE:
På resten af bærestykket strikkes ærmerne i glatstrik. Ryg og forstykker 
strikkes i mønster efter diagrammerne. DOG strikkes masken på hver 
side af de 4 M i glatstrik, ligeledes første og sidste m på p (kantmasker = 
km), disse m fremgår IKKE af diagrammet.   
Strik en p hvor mønsteret påbegyndes indenfor km. BEMÆRK, at der er 
forskellige diagrammer til de enkelte dele og størrelser, samt at første p 
er på arbejdets retside. Diagrammets første række læses derfor fra højre 
mod venstre, og der begyndes med venstre forstykke. 

Samtidig tages 8 m ud til raglan således: * Strik hen til 1 m før M, udt. A, 
2 r, udt. B *, gent. fra * til * p ud. De nye m indgår herefter i mønsteret, 
som det fremgår af diagrammet. Gentag udtagningerne på hver 2. p til 
der er taget ud i alt (23) 24 (26) 27 gange. Slut med en p på arbejdets 
vrangside.

Der er nu (288) 312 (336) 344 m på p, og arbejdet måler ca. (18) 19 (20) 
21 cm midt bag. Hvis der mangler lidt i højden, strikkes 2 eller 4 p lige 
op. 

Krop: Kroppen strikkes fortsat i mønster. Strik en p, hvor ærmernes (64) 
68 (70) 72 m sættes i hvil på en tråd, og der slås (12) 12 (12) 16 nye m 
op under hvert ærme – fjern alle M. Der er nu (184) 200 (220) 232 m 
på p. De midterste (2) 0 (2) 2 nye m strikkes i glatstrik, de øvrige følger 
mønsteret. 

Strik lige op til arbejdet måler (53) 55 (57) 59 cm fra skulderen, slut med 
en p på arbejdets vrangside. Strik 1 p r. Strik 5 cm rib over alle m, 2r+2vr, 
begynd og slut med 1 r på første p. Luk lidt løst af i rib. 

Ærmer: Ærmet strikkes fortsat i glatstrik. Fordel maskerne til det ene 
ærme på strømpepinde. Start midt under ærmet og strik (6) 6 (6) 8 m 
i de nye masker under ærmet, strik henover ærmet og strik yderligere 
(6) 6 (6) 8 m under ærmet Der er nu (76) 80 (82) 88 m på omg. 
Markér omgangens start. Sæt et mærke midt på omg, herfra måles 
ærmelængden. 

Strik 5 omg lige op. På næste omg tages 2 m ind således: oti (se vejl.), 
strik til 2 m før omg slutter, 2 r sm. Gentag indtagningerne på hver (7.) 
6. (7./6.) 6./5. omg til der er taget ind i alt (16) 18 (17) 20 gange. Der er 

TRØJE MED MØNSTRET KROP
nu (44) 44 (48) 48 m på omg. 

Fortsæt lige op til ærmet måler ca. (41) 41 (40) 40 cm. Strik 5 cm rib over 
alle m, 2r+2vr, begynd og slut omg med 1 r. Luk lidt løst af i rib. 

Strik det andet ærme magen til.

Montering: Markér langs trøjens højre forkant hvor du vil have 
knaphuller, (9) 9 (10) 10 stk, det øverste knaphul placeres 1,5-2 cm 
fra kanten, det nederste knaphul placeres 2-2,5 cm fra kanten. Strik 
masker op med p 3½ fra retsiden langs forkanten, i alt (128) 132 
(136) 140 m. Langs hele forkanten strikkes yderste m i glatstrik som 
kantmaske (km).

Strik 4 p rib, 2r+2vr (begynd og slut første p med 2 vr indenfor km). 
Fortsæt i rib og strik samtidig knaphul ud for hvert mærke på næste p, 
ved at strikke 2 m sm og slå om. Strik 4 p rib og luk herefter af i rib. 

Strik samme antal m op langs trøjens venstre forkant med p 3 ½. 
Strik 9 p rib med kantmasker (som beskrevet for højre forkant) og luk 
herefter af i rib.  

Sy knapper i og hæft alle ender.  

Design og opskrift: Ninette Hartwich

Gentag

Gentag

Diagram 1 (D1), højre forstykke, str. S, L og XL

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

12

Upprepa

Upprepa

höger framstycke, storl. S, L och XL
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Diagram 2 (D2), højre forstykke, str. M
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höger framstycke, storl. M
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Diagram 3 (D3), ryg, alle str.
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bakstycke, alla storl. 
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Diagram 4 (D4), venstre forstykke, str. S,L og XL
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vänster framstycke, storl. S, L och XL
Diagram 4 (D4), venstre forstykke, str. S,L og XL

vänster framstycke, storl. S, L och XL
Diagram 4 (D4), venstre forstykke, str. S,L og XL



r på retsiden, vr på vrangsiden

vr på retsiden, r på vrangsiden

slå om

2 r sm, på vrangsiden

1 m på hjælpep bag arb, 1 r, strik m fra hjælpep vr

1 m på hjælpep foran arb, 1 am, strik m fra hjælpep r

KOFTA MED MÖNSTRAD KROPP

r på retsiden, vr på vrangsiden

vr på retsiden, r på vrangsiden

slå om

2 r sm, på vrangsiden

1 m på hjælpep bag arb, 1 r, strik m fra hjælpep vr

1 m på hjælpep foran arb, 1 am, strik m fra hjælpep r

rm på rätsidan, am på avigsidan

am på rätsidan, rm på avigsidan

1 omslag

2 rm tills från avigsidan2 r sm, på vrangside2 rm tills från avigsidan2 r sm, på vrangside

1 m på en hjälpst bakom arbetet, 1 rm, sticka m från hjälpst avig

1 m på hjälpst framför arbetet, 1 am, sticka m från hjälpstickan rät
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Diagram 5 (D5), venstre forstykke, M
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vänster framstycke, storl. N

Storlekar: (S) M (L) XL  

Bröstvidd (modellens): (88) 96 (106)   112   cm
Hel längd: (58) 60 (62)   64 cm 

Garn:  Luna by Permin fg. 889004/beige
Garnåtgång: (6) 7 (8) 9 nyst. 

Knappar: (9)  9  (10)  10 st, 
 20 mm. Art. 58259/Garngården

Stickor: Rundst. 3 och 3½ mm (80 cm). Strumpst. 
 3½ mm. Hjälpsticka

Masktäthet: 21 m x 30 v slätstickning med st 3½ = 
 10 x 10 cm.
 Masktätheten bör hållas, annars får inte 
 arb de angivna måtten.

rm=rät, am=avig, vr=vriden, m=maska, v=varv 
öhpt= Lyft 1 m rät, 1 rm, drag den lyfta m över

Raglanökningar:
Ökn. A (före M): Stick vänster st FRAMFÖR under länken mellan 
maskorna och lyft upp den på stickan, sticka 1 vr rm genom länken. 
Ökn. B (efter M): Stick vänster st BAKOM under länken mellan 
maskorna och lyft upp den på stickan, sticka 1 rm genom länken.

Modellen stickas uppifrån och ner.

Oket: Lägg upp (104) 120 (128) 128 m på st 3, lägg upp fast över 2 stickor. 
Sticka 6 v resår, 2 rm+2 am, första v är på arbetets avigsida och det börjar 
och slutar med 1 rm. 

Byt till st 3½. Sticka ett avigt v och sätt samtidigt 4 raglanmarkeringar (M) 
så här: (16) 19 (22) 22 rm, M, (18) 20 (18) 18 rm, M, (36) 42 (48) 48 rm, M, 
(18) 20 (18) 18 rm, M, (16) 19 (22) 22 rm. Arbetet är nu indelat i framstycke, 
ärm, bakstycke, ärm, framstycke. 

NOTERA:
På resten av oket stickas ärmarna i slätstickning. Bak och framstyckena 
stickas i mönster efter diagrammen. DOCK stickas maskan på var sida 
om de 4 M i slätstickning, även första och sista m på v (kantmaskor = km), 
dessa m framgår INTE av diagrammet.   
Sticka ett v där mönstret påbörjas innanför km. OBS! Det är olika diagram 
till de enskilda delarna och storlekarna, samt att första v är på arbetets 
rätsida. Diagrammets första varv läses därför från höger mot vänster, och 
det börjar med vänster framstycke. 

SAMTIDIGT ökas 8 m till raglan så här: * Sticka fram till 1 m före M, ökn. A, 
2 rm, ökn B *, upprepa från * till * v ut. De nya m ingår härefter i mönstret, 
som det framgår av diagrammet. Upprepa ökningarna på vartannat v 
till det är ökat totalt (23) 24 (26) 27 gånger. Sluta med ett v på arbetets 
avigsida.

Det är nu (288) 312 (336) 344 m på st, och arbetet mäter ca. (18) 19 (20) 
21 cm mitt bak. Om det fattas lite på höjden, stickas 2 eller 4 v rakt upp. 

Kropp: Kroppen stickas fortsatt i mönster. Sticka ett v, där ärmarnas (64) 
68 (70) 72 m sätts att vila på en tråd, och det läggs upp (12) 12 (12) 16 
nya m under varje ärm – ta bort alla M. Det är nu (184) 200 (220) 232 m 
på v. De mittersta (2) 0 (2) 2 nya m stickas i slätstickning, de övriga följer 
mönstret. 

Sticka rakt upp till arbetet mäter (53) 55 (57) 59 cm från axlarna, sluta 
med ett v på arbetets avigsida. Sticka 1 rätt v. Sticka 5 cm resår över alla 
m, 2 rm+2 am, börja och sluta med 1 rm på första v. Maska av lite löst i 
resår. 

Ärmar: Ärmarna stickas fortsatt i slätstickning. Fördela maskorna till 
den ena ärmen på strumpstickor. Börja mitt under ärmen och plocka 
upp (6) 6 (6) 8 m i de nya m under ärmen, sticka framöver ärmen och 
plocka upp ytterligare (6) 6 (6) 8 m under ärmen. Det är nu (76) 80 (82) 
88 m på v. Markera varvets början. Sätt en markering mitt på v, härifrån 
mäts ärmlängden. 

Sticka 5 v rakt upp. På nästa v minskas 2 m så här: öhpt (se vägl.), sticka 
till 2 m före v slutar, 2 rm tills. Upprepa minskningarna på vart (7:e) 6:e 
(7:e/6:e) 6:e/5:e v till det är minskat totalt (16) 18 (17) 20 gånger. Det är 
nu (44) 44 (48) 48 m på v. 

Fortsätt rakt upp till ärmen mäter ca. (41) 41 (40) 40 cm. Sticka 5 cm resår 
över alla m, 2 rm+2 am, börja och sluta v med 1 rm. Maska av lite löst i 
resår.  

Sticka den andra ärmen på samma sätt.

Montering: Markera utmed koftans högra framkant var du vill ha 
knapphålen, (9) 9 (10) 10 st, det översta knapphålet placeres 1,5-2 cm 
från kanten, det nedersta knapphålet placeres 2-2,5 cm från kanten. 
Plocka upp maskor med st 3½ från rätsidan utmed framkanten, totalt 
(128) 132 (136) 140 m. Utmed hela framkanten stickas yttersta m i 
slätstickning som kantmaska (km).

Sticka 4 v resår, 2 rm+2 am (börja och sluta första v med 2 am innanför 
km). Fortsätt i resår och sticka samtidigt knapphål vid varje markering 
på nästa v, genom att sticka 2 m tills och 1 omslag. Sticka 4 v resår och 
maska därefter av i resår. 

Plocka upp samma antal m utmed koftans vänstra framkant med st 3 
½. Sticka 9 v resår med kantmaskor (som beskrivits för höger framkant) 
och maska därefter av i resår.  

Sy i knapparna och fäst alla lösa trådar.  

Design och beskrivning: Ninette Hartwich


