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Genser i dobbelt garn  
med raglanfelling 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL (XXL)  
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (89) 95 (102) 108 (114) 
cm 
Hel lengde: (52) 54 (56) 58 (61) 
cm 
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket 
lengde 
 
Garn: 
LINE (53 % bomull, 33 % viskose, 
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter) 
 
Garnmengde: 
Beige 2541: (250) 300 (300) 350 
(400) gram 
Blå 6055: (250) 300 (300) 350 
(400) gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 7 
 
Strikkefasthet: 
13 m glattstrikk med dobbelt garn 
på p nr 7 = 10 cm 
 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (116) 124 (132) 140 
(148) m med dobbelt garn, 1 tråd i 
hver farge på rundp nr 7. Sett et 
merke der omg beg = sidemerke. 
Strikk glattstrikk rundt til arb måler 
(35) 35 (35) 36 (38) cm. 
Beg ved sidemerke og fell til 
ermehull slik:  
Fell 3 m, strikk (52) 56 (60) 64 (68) 
m, fell 6 m, strikk (52) 56 (60) 64 
(68) m, fell 3 m. 
Legg arb til side og strikk ermer. 
 
Ermer: 
Legg opp (28) 30 (32) 32 (34) m 
på strømpep nr 7, og strikk 
glattstrikk rundt til arb måler 5 cm. 
Sett et merke rundt første og siste 
m = merkem. 
Øk 1 m på hver side av merkem. 
Gjenta økningene hver (8.) 7. (7.) 
6. (5.) cm til i alt (38) 42 (44) 46 
(50) m. 
Strikk til erme måler 47 cm, eller 
ønsket lengde. 

Fell 6 m under erme (= merkem og 
2 m på hver side).  
Legg arb til side og strikk et erme 
til på samme måte. 
 
Raglanfelling: 
Sett ermene inn på for- og 
bakstykket = (168) 184 (196) 208 
(224) m. 
Sett et merke i hver 
sammenføyning.  
Strikk (4) 4 (4) 4 (2) omg glattstrikk. 
Fell til raglan slik: Strikk til 3 m før 
første merke, ta 1 m løs av, 1 r, 
trekk den løse m over, 2 r, 2 r sm. 
Gjenta fellingen i hver 
sammenføyning = 8 m felt. Gjenta 
fellingene annenhver omg i alt (13) 
14 (16) 17 (19) ggr = (64) 72 (68) 
72 (72) m.  
Strikk 4 omg glattstrikk til halskant.  
Fell løst av med r m.  
 
Montering:  
Sy sm under ermene. 
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