
LANG TRØJE 
 

Pasform: Moderat rummelig model uden taljering.  

 

Materiale: Picchu, 100 % alpaca og Alpaca 400, 100 % 

alpaca. 

Alternativ til Picchu:  

Hjerte Alpaca, 100 % alpaca. 

Exclusive Alpaca, 100 % baby alpaca superwash. 

Hjerte Fine, 100 % fine highland wool. 

Extrafine merino 150, 100% Wool, superwash. 

Mini Vital, 100 % uld superwash. 

Grønhøj Kamgarn, 100% uld. 

Carolina, 40% Acrylic/60% Cotton. 

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ 

kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den 

samme. Det kan også være nødvendigt at skifte 

pindenr. 

 

Str.: S (M) L (XL)  

Brystvidde: 101 (107) 112 (117) cm. 

Hel længde: ca. 83 (84) 85 (86) cm. 

Garnforbrug:  

Picchu: 11 (12) 13 (14) ngl á 50 g. 

Alpaca 400: 5 (5) 6 (6) ngl á 50 g. 

Pinde: Jumperpind nr. 3½ og 4, rundpind nr. 3½. 

Tilbehør: 11 knapper, 20 mm i diam. 

Strikkefasthed: 23 m og 28 p i ribmønster med 1 tråd af 

hver kvalitet = 10 x 10 cm.  

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

Forklaringer: 

glat = ret på retsiden og vrang på vrangsiden. 

1 udt = tag lænken op før næste m og strik den dr op 

på p. 

1 enk indt = 1 r løs af, strik 1 r, træk den løse m over den 

strikkede.  

 

Strikkeforkortelser: 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, sm = sammen, 

indt = indtagning, beg = begynd / begyndelsen, gent = 

gentag, kantm = kantmaske. 

 

RIBMØNSTER:  

1. p (vr-siden): 1 kantm r, * 1 vr, 1 r *, gent fra *-* og slut 

med 1 vr, 1 kantm r. 

2. p (r-siden): Strik r over alle m.  

Gent disse 2 omg.  

 

RYG:  

Slå 119 (125) 131 (137) m op på jumperp nr. 4 med 1 

tråd af hver kvalitet.  

Strik ribmønster som beskrevet, 1. p er arb vr-side.  

Strik lige op til arb måler 60 cm.  

Luk til ærmegab i hver side, i beg af de næste 4 p for 

8,2 (8,2) 10,2 (10,2) m.  

På næste r-sidep beg indt til raglan:  

Strik 1 kantm r, strik 16 m, strik 1 enk indt, strik p hen til der 

mangler 19 m, strik 2 r sm, strik 16 m, slut med 1 kantm r.  

På vr-siden strikkes de 2 sammenstrikkede m som 1 vr-m, 

så raglan-indt ligger som en glatstrikket m, set fra r-

siden.  

Gent indt på hver 2. p – 28 (30) 32 (34) gange.  

Luk de sidste 43 (45) 43 (45) m.  

 

VENSTRE FORSTYKKE:  

Slå 59 (61) 65 (67) m op på jumperp nr. 4 med 1 tråd af  

1668 
(NO. 165) 

 

hver kvalitet. Strik ribmønster som beskrevet, 1. p er arb 

vr-side. Strik lige op til arb måler 60 cm.  

 

Luk til ærmegab i beg af de næste 2 r-sidep for 8,2 (8,2) 

10,2 (10,2) m. På næste r-sidep beg indt til raglan: Strik 1 

kantm r, 16 m, strik 1 enk indt, strik p hen.  

På vr-siden strikkes de 2 sammenstrikkede m som 1 vr-m. 

Gent indt på hver 2. p – 23 (25) 27 (29) gange.  

Luk de rest 26 m på én gang.  

 

HØJRE FORSTYKKE:  

Strikkes som venstre forstykke, blot spejlvendt.  

 

HØJRE ÆRME:  

Slå 59 (61) 63 (65) m op på jumperp nr. 4 med 1 tråd af 

hver kvalitet og strik således (1. p er arb vr-side): 1 

kantm r, strik 21 (22) 23 (24) m ribmønster idet der tælles 

ud så den sidste af de 21 (22) 23 (24) m er en vr-m, strik 

15 m i snoning iflg diagrammet, strik 21 (22) 23 (24) m 

ribmønster – beg med 1 vr-m, slut med 1 kantm r. 

Fortsæt med denne fordeling af m.  

Når arb måler 6 cm strikkes 1 udt i hver side indenfor 

kantm. Gent udt på skiftevis hver 6. og hver 8. p (hver 6. 

p) skiftevis hver 4. og hver 6. p (skiftevis hver 4. og hver 

6. p) – 16 (17) 20 (21) gange = 91 (95) 103 (107) m på p. 

Strik til arb i alt måler 44 cm.  

Luk til ærmegab, i beg af de næste 4 for 8,2 (8,2) 10,2 

(10,2) m. På næste r-sidep beg indt til raglan: 1 kantm r, 

2 r sm, strik til der mangler 3 m, 1 enk indt, 1 kantm r. På 

vr-siden strikkes de 2 sammenstrikkede m som 1 vr-m.  

Gent indt på hver 2. p - 23 (25) 27 (29) gange = 25 m 

tilbage. 

Luk m skråt af, i beg af r-sidep for 4,4,4,4,4 m.  

Samtidig fortsætter raglanindt i slutn af r-sidep endnu 5 

gange.  

 

VENSTRE ÆRME:  

Strikkes som højre ærme, blot spejlvendt.  

Dvs. at den øverste skrå aflukn strikkes i beg af vr-sidep 

og raglanindt fortsætter i beg af r-sidep endnu 5 

gange.  

 

MONTERING:  

Sy raglansømmene og sy ærme-sidesømmene.  

Venstre forkant: Med rundp nr. 3½ og 1 tråd af hver 

kvalitet strikkes 1 m op for hver p, men spring ca hver 4. 

p over. M-antallet skal være ulige. Strik 1. p dr r fra vr-

siden. Strik derefter 13 p rib: 1 kantm r, * 1 r, 1 vr *, gent 

fra *-* og slut med 1 r, 1 kantm r. Luk m på sidste p rib fra 

r-siden.  

Højre forkant: Strikkes som venstre forkant, men strik 10 

knaphuller på 5. p rib. Bemærk: Der skal strikkes et 11. 

knaphul, men det skal strikkes i halskanten.  

Knaphul: Slå om p, strik 2 m sm som det passer bedst i 

ribben. På næste p strikkes omslaget med i ribben, men 

uden at m drejes.   

Halskant: Med rundp nr. 3½ og 1 tråd af hver kvalitet 

strikkes ca 147 m op rundt langs halsudskæringen. M-

antallet skal være ulige.  

 

 

 

 

                                                        Fortsættes på bagsiden 

 



 

 

Strik kant som beskrevet for venstre forkant, husk at 

strikke det sidste knaphul.  

Isy knapperne.  

 

 

 
Design og opskrift: Sanne Fjalland 

 

 

 

 


