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#PLAINSWEATER

plain sweater

NÅR DET SKAL VÆRE LET, ENKELT OG LIGETIL, SÅ SKAL DU KASTE DIG OVER MIN PLAIN SWEATER – EN SIMPEL 
RAGLAN-TRØJE. DEN ER STRIKKET OPPEFRA OG NED PÅ STORE PINDE I MIT LÆKRE, TYKKE COMFY GARN. DET 
BLIVER IKKE MEGET MERE LÆKKERT ELLER SIMPELT END DET – OG DET VIL IKKE TAGE DIG LANGT TID.  ♥
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plain sweater
XS (S) M (L) XL (XXL)

Comfy Fraya 
50% Wool + 40% Acrylic + 10% 
Alpaca 
50 g = 80 m

#PLAINSWEATER

Non Commercial - You may not use this 
material for commercial purposes.
Copyright © 2021 FRAYAYARN.COM

FRAYA 2038

p = Pind
m = Maske
r = Ret
vr = Vrang
mm = Maskemarkør
dr = Drejet
sm = Sammen
omg = Omgang
højre udt.ret = Højre udtagning: Saml lænken op bagfra mellem to masker med venstre pind og 
 strik den ret i forreste lænke.
venstre udt.ret = Venstre udtagning: Saml lænken op forfra mellem to masker med venstre pind og 
strik den ret i bagerste lænke.
indt = Indtagning i ærme: Start ved omgangens begyndelse, 1 r, 2 r dr sm, strik ret til 3 m før 
maskemarkøren, 2 r sm, 1 r. 
1 udt vrang = Saml lænken mellem maskerne forfra med venstre pind, og strik den drejet vrang.

FORKORTELSER:

Designet af Vibe Ulrik

Trøjen strikkes oppefra og ned.

Slå 58 (58) 58 (58) 62 (62) m op på rundpind 40 cm eller strømpepinde nr. 7. 
Sæt en maskemarkør i starten af omgangen, der markerer midten af bagstykket, og strik rundt i rib, 
1 r, 1 vr, i alt 5 omg. 
På næste omgang sættes maskemarkører til raglan udtagninger således: 
10 (10) 10 (10) 11 (11) m rib (halvdelen af bagstykket), sæt mm der markerer overgangen mellem 
bagstykke og højre ærme, 9 (9) 9 (9) 9 (9) m rib (højre ærme), sæt mm, 20 (20) 20 (20) 22 (22) m 
rib (forstykke), sæt mm, 9 (9) 9 (9) 9 (9) m rib (venstre ærme), sæt mm, 10 (10) 10 (10) 11 (11) m 
rib (halvdelen af bagstykket), sæt mm. 
Skift til rundpind 60 cm nr. 8 og fjern maskemarkøren i midten af bagstykket, så der blot er de 4 
tilbage i raglan. 
Strik ret til 1 m før mm, der markerer raglan mellem bagstykke og højre ærme.
Strik vendestrik for at forme halsen. Prøv German Short rows, da de giver en pæn finish.
1. p: 1 højre udt. ret, 1 r, mm, 1 venstre udt. ret, strik ret til 1 m før mm, 1 højre udt. ret, 1 r, mm, 1 
venstre udt, 2 r, vend arbejdet
2. p: 1 m løs af, strik vr til 1 m før mm mellem bagstykke og venstre ærme, 1 udt vrang, 1 vr, mm, 1 
udt vr, strik vr til mm, 1 udt vr, mm, 1 vr, 1 udt vr, 2 vr, vend arbejdet
3. p: 1 m løs af, strik ret til 1 m før mm ved højre ærme, 1 højre udt. ret, 1 r, mm, 1 venstre udt. ret, 
strik ret til 1 m før mm, 1 højre udt. ret, 1 r, mm, 1 venstre udt. ret, 4 r, vend arbejdet
4. p: 1 m løs af, strik vr til 1 m før mm mellem bagstykke og venstre ærme, 1 udt vr, 1 vr, mm, 1 udt 
vr, strik til mm, 1 udt vr, mm, 1 vr, 1 udt vr, 4 vr, vend arbejdet
Gentag 1 (1) 1 (1) 2 (2) gange mere med udtagninger ved raglan og med at vende efter 2 masker  
efter sidste vending i forstykket til der er 26 (26) 26 (26) 30 (30) m i for-og bagstykke og 15 (15) 
15 (15) 17 (17) m i ærmer. 
Herefter strikkes rundt i ret med udtagninger i raglan på hver 2. omg til der er 48 (52) 56 (58) 62 
(66) m i for-og bagstykke og 37 (41) 45 (47) 49 (53) m i ærmer. 
Herefter deles arbejdet og krop og ærmer strikkes færdig hver for sig.

Kroppen:
Sæt de 37 (41) 45 (47) 49 (53) m i højre ærme på en maskeholder og lad dem hvile, slå 4 (4) 4 (6) 
6 (6) m op og sæt en mm i midten af disse, strik forstykkets 48 (52) 56 (58) 62 (66) m, sæt venstre 
ærmes masker på en maskeholder og lad dem hvile, slå 4 (4) 4 (6) 6 (6) m op og strik bagstykkets 
masker. 
Fortsæt med at strikke rundt i ret til arbejdet måler 50 (51) 51 (52) 52 (53) cm fra midt bag  
opslagskant.
Skift til rundpind 60 cm nr. 7 og strik 7 cm rundt i rib, 1 r, 1 vr. 
Arbejdet måler nu 57 (58) 58 (59) 59 (60) cm fra midt bag opslagskant. 
Luk alle masker løst af i rib. 

E2

STØRRELSER

GARN

GARNFORBRUG

STRIKKEFASTHED
I glatstrik på pinde nr. 8:
11 m = 10 cm

ANDET/TILBEHØR
5 maske markører
2 maskeholdere

VEJLEDENDE PINDE
Rundpind 40 cm eller strømpepinde 
nr. 7 og 8. Rundpind 60 cm nr. 7 og 
rundpind 80 cm nr. 8.

OBS: Størrelsen på pindene er kun 
vejledende. Strikker du fastere end 
strikkefastheden skal du gå op i 
pindstørrelse – strikker du løsere 
skal du gå ned i pindstørrelse.

MÅL
½  overvidde:
48 (51) 54 (58) 62 (66) cm
Længde:
57 (58) 58 (59) 59 (60) cm

400 (400) 450 (450) 500 (500) g
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Ærme:
Sæt de 37 (41) 45 (47) 49 (53) ærme masker på rundpind 40 cm nr. 8 og saml 2 (2) 2 (3) 3 (3) m 
op på hver side af ærmegab; dvs. 4 (4) 4 (6) 6 (6) nye masker i alt; sæt en maskemarkør i midten af 
de nye masker. Der er nu 41 (45) 49 (53) 55 (59) m i alt. 
Strik glatstrik og tag 1 m ind på hver side af mm på hver 14. (10.) 8. (7.) 7. (6.) omg. Indtagningerne 
strikkes således, startende ved mm:
1 r, 2 r sm, strik ret til 3 m før mm, 2 r dr sm, 1 r.
Fortsæt med glatstrik og indtagninger til der er 35 (37) 37 (39) 41 (43) m tilbage. 
Strik glatstrik til arbejdet måler 40 (41) 41 (41) 41 (41) cm fra ærmegab. Tag 7 m ind jævnt fordelt, 
så der er 28 (30) 30 (32) 34 (36) m tilbage. 
Skift til strømpepinde nr. 7 eller rundpind 80 cm nr. 7 (hvis du anvender Magic Loop metoden til at 
strikke rundt) og strik 4 cm rib, 1 r, 1 vr, og luk alle masker løst af i rib. 
Strik det andet ærme på samme måde. 

Montering:
Hæft alle ender og damp let efter anvisning på banderolen. 


