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Side 2

Str. mdr: 0-3 (3-6) 6-9 (9-12) 12-18

Arbejdets overvidde, cm: 43 48 54 57 59

Hel længde, cm: 24 28 30 33 36

Forbrug farve A (fv. 31), ngl.:  1 1 1 1 1

Forbrug farve B (fv. 16), ngl.:  1 1 1 1 2

Forbrug farve C (fv. 40), ngl.:  1 1 1 1 1

Pinde: 4 mm (40-60 cm og 80 cm) og strømpepinde

Tilbehør: 8 maskemarkører og 2 wires eller hvilesnore til ærmemasker

Kvalitet: Mayflower Cotton Merino

Strikkefasthed: 22 m x 32 r på pind 4 = 10 x 10 cm

OM DETTE DESIGN
Lige Linjer er en klassisk babytrøje med et twist af striber, 
som gør den sjov at strikke. Striberne kan varieres i det 
uendelige - både hvad angår farver, men også hvad angår 
kombinationer. Hvis der eksempelvis vælges samme farve 
til to af farverne, opnås der et helt andet udtryk end det 
oprindelige. Da sweateren er strikket i Cotton Merino, er 
den både lun og praktisk, ligesom den er blød og god til 
sart babyhud. 

Garnmængden er angivet så præcist som muligt, så den 
også egner sig til restestrik, men sørg for en sikkerheds 
skyld gerne for at have lidt mere end angivet af de enkelte 
farver, hvis du vil undgå at risikere at mangle garn. 

Opskriften strikkes rundt oppefra og ned med ombukket 
hals og striber. Sweaterens pasform opnås ved brug af 
vendepinde, som beskrives udførligt i opskriften. Kroppen 
har lidt ekstra længde, så man undgår bare babymaver. 
Derudover er sweateren monteringsfri.

#MayflowerLigeLinjer er udviklet i samarbejde med 
@garneline.

FORKORTELSER
m: maske
r: ret
vr: vrang
sm: sammen
mm: maskemarkør
km: kantmaske
arb: arbejdet
p: pind
vrs: vrangsiden
rts: retsiden

omg: omgang
fv: farve

udt h: udtagning højre (stik venstre p bagfra ind under 
lænken og strik lænken r)
udt h-vr: udtagning højre i vr (stik venstre p bagfra ind 
under lænken og strik lænken vr)
udt v: udtagning venstre (stik venstre p forfra ind under 
lænken og strik lænken dr r)
udt v-vr: udtagning venstre i vr (stik venstre pind forfra ind 
under lænken og strik lænken dr vr)

OPSKRIFT
Hals
Slå 62 (66) 70 (74) 78 m op på p 4 mm i fv A. Strik 6 cm rib 
(1 r, 1 vr).

Strik herefter 1 omg r, hvor halskanten ombukkes på 
følgende måde (alternativt kan du også vælge at sy 
ombukningskanten til slut):

Fold halskanten på midten med rts udad og strik nu 
opslagskanten sammen med m på p således: Benyt højre 
p til at samle 1 m op fra opslagskanten, placér denne på 
venstre p, strik den opsamlede m r sm med den næste m 
på venstre p. Sørg for, at den opsamlede m er i samme 
maskerække som den maske, som du skal til at strikke, 
ellers bliver halskanten skæv.

Bærestykke
Strik endnu en omg r, hvor mm placeres på følgende 
måde:

Mm (omg start), 1 r, mm, 12 (12) 12 (12) 14 m r (ærme), mm, 
1 r, mm, 17 (19) 21 (23) 23 m r (forstykke), mm, 1 r, mm, 12 
(12) 12 (12) 14 m r (ærme), mm, 1 r, mm, 17 (19) 21 (23) 23 m r 
(bagstykke).
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Side 3

Der skal laves raglanudtagninger, samtidig med at der 
laves vendepinde (anvend f.eks. German Short Rows): 
1. pind: 1 r, mm, udt v, r frem til mm, udt h, mm, 1 r, mm, udt 
v, 3 r, vend.

2. pind: Strik vr frem til mm ved omg start, flyt mm (omg 
start) fra venstre til højre p, udt h-vr, vr til mm, udt v-vr, mm, 
1 vr, mm, udt h-vr, vr til mm, udt v-vr, mm, 1 vr, mm, udt h-vr, 
3 vr, vend.

3. pind: Strik r frem til mm v omg start, flyt mm (omg start) 
fra venstre til højre p, 1 r, udt v, r til mm, udt h, mm, 1 r, mm, 
udt v, 7 r, vend.

4. pind: Strik vr frem til mm ved omg start, flyt mm (omg 
start) fra venstre til højre p, udt h-vr, vr til mm, udt v-vr, mm, 
1, vr, mm, udt h-vr, vr til mm, udt v-vr, mm, 1, vr, mm, udt h-vr, 
7 vr, vend.

5. pind: Strik r frem til mm ved omg start.

Der er nu taget ud to gange ved hver mm, og 
arbejdet skal herefter strikkes rundt, samtidig med at 
raglanudtagninger fortsætter på følgende måde:

1. omg: r, udt v, *r til mm, udt h, mm, 1 r, mm, udt v*, gentag 
*-* i alt 3 gange, strik herefter r omg ud og slut med udt h.

[NU BEGYNDER STRIBERNE – SE OVERSIGT I TABEL]

2. omg: Strik r omg ud.

Der er nu taget ud i alt tre gange ved hver mm svarende til 
i alt 86 (90) 94 (98) 102 m på p.

Strik 1. og 2. omg yderligere 8 (10) 11 (12) 14 gange 
svarende til i alt 150 (170) 182 (194) 214 m på p. Husk 
løbende at strikke striber efter i tabellen.

Arbejdet skal herefter deles på følgende måde:
Strik 1 r (raglanmasken), sæt de 34 (38) 40 (42) 48 
ærmemasker til at hvile, slå 6 (6) 8 (8) 6 m op under 
ærmet, strik 41 (47) 51 (55) 59 m r, sæt de 34 (38) 40 (42) 
48 ærmemasker til at hvile, slå 6 (6) 8 (8) 6 m op under 
ærmet, strik 41 (47) 51 (55) 59 m r.

Krop
Der er nu i alt 94 (106) 118 (126) 130 m på kroppen, og omg 
starter midt under højre ærme.

Kroppen strikkes rundt med striber som angivet i tabellen. 
Når samtlige stribepinde er strikket, strikkes 1 omg r i farve 
C efterfulgt af 3 cm rib (1 r, 1 vr) i samme farve. Luk af i rib.

Ærmer
Sæt de 34 (38) 40 (42) 48 ærmemasker tilbage på p 
og saml 6 (6) 8 (8) 6 m op under ærmet i alt 40 (44) 48 
(50) 54 m på omg. Placér en mm midt under ærmet, der 
markerer omgs start. Husk også løbende at strikke striber 
efter tabellen. 

Strik rundt i r, og tag for hver 3 (3) 2 (2,5) 3 cm 1 m ind på 
hver side af mm, i alt 2 (3) 5 (5) 5 gange. Der er nu 36 (38) 
38 (40) 44 m på omg. Fortsæt med at strikke rundt i r, indtil 
ærmet fra de opsamlede m måler 8,5 (11) 12,5 (15) 18,5 cm. 

Da ærmerne er kortere end kroppen, vil ribben skulle 
strikkes, inden alle striberne i tabellen er færdiggjort. Du 
bestemmer derfor selv, om du vil strikke striber på ribben, 
eller om du vil strikke ribben i en enkelt farve (fv C). Lad 
dog under alle omstændigheder den sidste omg i r være i 
samme farve som den første omgang i rib, da dette giver 
den pæneste overgang.

Strik 2 cm rib (1 r, 1 vr). Luk af i rib.

Strik et ærme til på samme måde.

Striber
I tabellen nedenfor er der angivet, hvor mange omg der 
skal strikkes af de enkelte farver for at opnå det gradvise 
farveskift, som modellen indeholder. Det er derfor vigtigt, 
at strikkefastheden både passer i bredden og højden. Der 
findes mange teknikker som f.eks. Jogless Stripes til at 
opnå så usynlig en overgang mellem de forskellige farver 
som muligt.

Farve\Størrelse 0-3 (3-6) 6-9 (9-12) 12-18

A Hals- og vendepinde

B 2 1 1 2 2

A 6 7 8 8 8

B 4 3 3 4 4

A 4 5 6 6 6

B 6 5 5 6 6

A 2 3 4 4 4

B - 7 7 8 8

A - 1 2 2 2

B 8 - - - 10

C - 1 2 2 2

B - 7 7 8 8

C 2 3 4 4 4

B 6 5 5 6 6

C 4 5 6 6 6

B 4 3 3 4 4

C 6 7 8 8 8

B 2 1 1 2 2

C Rib


