


Julesweater

HÆKLE FORKORTELSER: 
mr: magisk ring fm: fastmaske 
lm: luftmaske km: kædemaske  
hstgm: halv stangmaske udt: udtagning 
indt: indtagning R: række/omgang 
(...) Gentag maskerne imellem X: antal gange du i alt skal gentage 
[…] Omgangens antal masker

FORKLARINGER:
 1/1 rib:  * 1 r, 1 vr *. Gentag fra * til * på hele omg. 
 Glatstrikning: På rundp, r på alle omg. Frem og tilbage på p, r på (R) og vr på (VR): 
 Figuren:  Strikkes efter diagram og sys efterfølgende på.

Julesweater til børn, kvinder og mænd
Sværhedsgrad: Øvet
Garn: 50% uld, 50 % Akryl. 100 g = ± 150 m 
Størrelser - Børn: 2-4 (6-8) 10-12 år
[Størrelser - Kvinder: S (M) L (XL)]
Størrelser - Mænd: XS (S) M (L)
Modellerne på fotoet er strikket i str Kvinde M og 2-4 år

Børn: 3(4)5 ngl
[Kvinder: 6(6)7(8) ngl]
Mænd: 6(7)8(9) ngl

Garnforbrug i fv 1 hvid - ansigt: 1 ngl i alle størrelser
Garnforbrug i fv 2 brun - mund & øjne: 1 ngl i alle størrelser
Garnforbrug i fv 3 grøn - halstørklæde: 1 ngl i alle størrelser

Sweaterens mål Børn: 
Overvidde: 66 (75) 91 cm 
Ryglængde: 39 (46) 55 cm

[Sweaterens mål Kvinder]: 
Overvidde: 102 (112) 122 (132) cm 
Ryglængde: 60 (61) 62 (63) cm]

Sweaterens mål Mænd: 
Overvidde: 102 (112) 122 (132) cm 
Ryglængde: 68 (69) 70 (71) cm

Pinde: Rundp nr 5½ og 6, 40 og 80-100 cm. Strømpep nr 5½ og 6. 
Strikkefasthed: Pind 6 i glatstrikning, 15 m og 21 p = 10 x 10 cm



BEMÆRK: 
Sweateren er både til børn, kvinder og mænd. Tekst skrevet med kursiv er til børn,  
[i tuborg klammer [] til kvinder] og med fed vedrører modellen til mænd. 

Sweateren med raglan ærmer strikkes i glatstrikning oppefra og ned på rundpind og deles ved ærmegabet. Mens ærmernes masker hviler, strikkes 
kroppen. Herefter strikkes ærmerne. Opskriften er specielt til dig der gerne vil strikke din første sweater eller til dig der gerne vil glæde en anden 
med en sjov sweater. Figuren på kroppen strikkes efter diagram, dampes og sys efterfølgende på sweateren.  Når der i opskriften kun er skrevet et 
tal, gælder tallet for alle størrelser. 
 

HALSKANT
Slå 48(56)60, [64(68)68(72)], 64(68)68(72) m op på strømpep nr 5½ (eller strik magic loop på rundp), med bundfv. 
Saml m og strik 6 cm 1 /1 rib. På sidste omg plm til inddeling af raglan udtagn.
Strik 8(8)6, [4(4)4(4)], 4(4)4(4) m, plm = højre ærme. 
Strik 16(20)24, [28(30)30(32)], 28(30)30(32) m, plm = forstykke. 
Strik 8(8)6, [4(4)4(4)], 4(4)4(4) m, plm = venstre ærme. 
Strik 16(20)24, [28(30)30(32)], 28(30)30(32) m, pl2m = bagstykke og omg start.

BÆRESTYKKE
Skift til rundp nr 6, glatstrikning og raglan udtagn. 
Højre raglan udtagn: Før højre p foran ind i lænken mellem m og sæt m op på venstre p, strik m r.
Venstre raglanudtagn: Før venstre p foran ind i lænken mellem m, strik m dr r.

Raglanudtagn: Flyt markører ved omg start. 
Strik 1 r, 1 venstre raglanudtagn. * Strik til 1 m før næste markører, 1 højre ralagnudtag, 1 r. Løft markør over, 1 r, 1 venstre raglanudt *. Gentag udtagn fra 
* til * ved de 2 næste markører på omg. Strik til 1 m før næste markør – omg start, 1 højre raglanudtagn, 1 r. Omkring raglanudtagn strikkes altså 2 r m.
Gentag raglanudt ved de 4 markører på hver 2. p i alt 13(14)18, [20(23)27(29)], 20(23)27(29) gange = 152(168)204, [(224(252)284(304)], 

(224(252)284(304) m på omg. 

Næste omg strikkes uden raglanudtagn, hvor ryggen gøres højere vha. tyskervendinger.

Tyskervendinger på ryggen / venderækker: Vend arbejdet hvor der står, ’vend’, tag den første m vr løst af med garnet foran p (uanset om det er en 
r eller vr p) og stram m meget til, så der dannes to lænker, strik videre. Strikning af vendem: Strik m der består af 2 lænker, som 1’ m. Ved denne 
metode undgås et hul, metoden er nærmest usynlig.

Strik til 14 m før omg start, vend med en tyskervending. 
Strik 14(20)32, [40(48)56(62)], 40(48)56(62) m, vend. 
Strik 22(28)40, [48(56)64(70)], 48(56)64(70) m, vend. 
Strik 30(36)48, [56(64)72(78)], 56(64)72(78) m, vend. 

Fortsæt til omg start. Strik yderligere 1 omg.

ÆRMEGAB OG DELING AF ARBEJDET
Fra omg start strikkes højre ærmes 34(36)42, [44(50)58(62)], 44(50)58(62) m på en hjælpep, strik hen over forstykkets 42(48)60, 
[68(76)84(90)], 68(76)84(90) m, strik venstre ærmes 34(36)42, [44(50)58(62)], 44(50)58(62) m på en hjælpep, strik hen over bagstykkets 
42(48)60, [68(76)84(90)], 68(76)84(90) m. 
Lad ærmernes m hvile. På næste omg slås 8 m op til ærmegab, plm i midten mellem disse m = sidesøm og omg start. 
Strik hen over forstykkets m og slå 8 m op til det andet ærmegab, plm i midten mellem disse m = sidesøm. Strik bagstykkets m.

KROPPEN
Saml kroppens 100(112)136, [152(168)184(196)] 152(168)184(196) m og strik glatstrikning til arb fra ærmegabet måler 20(26)31,  
[(60(61)62(63)], 68(69(70(71) cm.
Rib: Skift til rundp nr 5½. Strik 4, [8], 8 cm 1/1 r rib, luk alle m af i rib.

start = under ærmet. 
Strik 4 omg glatstrikning før indtag påbegyndes.



ÆRMER
I forlængelse af ærmets m strikkes 10 m op i kanten på kroppens ærmegab = 44(46)52, [54(60)68(72)], 
54(60)68(72) m på ærmet. Plm ved omg start = under ærmet. 
Strik 4 omg glatstrikning før indtag påbegyndes.

Indtag på ærmer: Flyt markør ved omg start, 2 dr r sm. Strik til 2 m før markør, 2 r sm.  
Der er nu taget 2 m ind på omg.
Tag 2 m ind på hver 5.(7.)7., [7.(6.)5. (4.)], 9.(7.)5.(5.) omg i alt 8(8)10, [10(12)15(16)], 10(12)15(16) gange. 
Strik til ærmet måler 22(32)38, [38(37)36(35)], 45(43)42(40) cm. Der er nu 28(30)32, [34(36)38(40)], 
34(36)38(40) m på omg. Skift til p nr 5½ og strik 4, [8], 8 cm 1/1 r rib, luk alle m af i rib. 
Strik det andet ærme magen til. 

MONTERING
Buk halskanten på midten og sy den fast indvendig.

FIGUR
Der er 2 størrelser af figuren, 1 til børn og 1 til voksen modellerne. 

Ansigt:
Strikkes nedefra og op i fv 1 - hvid på p nr 6. Hver firkant i diagrammet repræsenterer 1 m.

En’ enkelt udtagn strikkes i højre side som 1 højre raglan udtagn 1 m indenfor kanten. Modsat i venstre 
side strikkes til der er 1 m tilbage på p, 1 venstre raglan udtagn. Hvis der skal strikkes flere udtagn 
strikkes de fordelt på p.

Indtagn strikkes tilsvarende jævnt fordelt ved flere og ved 1 enkelt i højre som 1 m, 2 r sm, og i venstre side 
strikkes til der er 3 m tilbage på p, 2 dr sm, 1 m.

Næsen: 
Strik ca. 20/32 m op i kanten på strømpep nr 6, nogenlunde som diagrammet viser, og med bundfv - rød. M- antallet skal helst være deleligt med 4. 
Strik 3 omg glatstrikning. Strik herefter 2 m, 2 sm på hele omg. Dernæst 1 m, 2 sm på hele omg. Dernæst 2 sm til der er ca. 4 m tilbage, bryd garnet 
og træk det gennem de sidste m. Før der strammes til kan næsen fyldes med fyldvat.

Når ansigt og gevir er færdig strikket, sys figuren på sweaterens forside, centreret i højden og bredden.

Øjen & mund:
Med fv 2 - brun, sys munden og øjnene med stikkesting. Sy gerne gennem begge lag, så ansigtet holdes på plads.

Halstørklæde:
Med fv 3 - grøn, strikkes i halsen langs den ene side ca. 8/10 m op. Strik ca. 12/15 cm i rillestrik. På hver 2. p lukkes 
den 1. m af indtil der er 2 m tilbage - bryd garnet og træk den igennem. Strik tilsvarende på den anden side af 
halsen. Bind en knude på halstørklædet og lad det leve sit eget liv. 


