
Kerteminde-trøjen 

Model 21a 

Fakta 
Materialer: Tyndt uldgarn. Kan strikkes i rester fortrinsvis uld, måske tilsat glimmer, 
mohair, effektgarn. Til denne er kun anvendt 100 g i alt. Kan tilføres snoninger, mønster, 
struktur, fri fantasi. 

Størrelse: 1,5-2 år 

Overvidde: 64 cm 

Længde: 35 cm 

Strikkefasthed: 21 m = 10 cm 

Pinde: Strikkes på rundpind nr. 3 og 3,5 og strømpepinde nr. 3 og 3,5 eller den 
pindestørrelse, der giver dig strikkefastheden. 

Tilbehør: 6 knapper. 

Teknik: Ribkanter og glatstrik (r på retsiden og vr på vrangsiden). 
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Fremgangsmåde 

Søg evt. teknikkerne på YouTube under følgende: 

Udtagninger ved raglan: strik til en maske før markering, udtagning mod højre: stik venstre 

pind ind i lænken mellem maskerne bag fra, strik den nye maske der opstår r, strik 2 m, 

udtagning mod venstre: stik den højre pind ind i lænken 

mellem maskerne bag fra og løft masken op på venstre p og strik m drejet r. Søg fx: paapinden 

drejede lænkeudtagninger, hvis du vil have det visuelt (http://www.paapinden.dk/strik/drejede-

laenkeudtagninger) 

• Vendepinde ved forhøjet nakke: german short rows / tyske vendepinde. Fx paapinden tyske 

vendepinde (http://www.paapinden.dk/strik/venderaekker-med-fold-om-og-vend-metoden) 

• Opsamling af masker under ærmer: Saml ekstra masker op for det pæneste resultat, hvoraf de 

to tages ind allerede på første omgang. Fx Lene Randorff: Samle op ved ærmegab på 

topdown (https://www.youtube.com/watch?v=6y0b9sa40Vo) 

 

Bærestykke: Slå 79 m op på p 3.  

Strik 7 p rib (1 r, 1 vr), men i slutningen af 3. p lukkes af til knaphul således: strik indtil 4 m tilbage, luk 2 

m af, strik 1 r. På 4. p strikkes 1 vr 1 r, herefter slå 2 m op. Disse opslagninger strikkes vr, r på 5. p.  

Fortsæt yderligere to pinde rib. Skift til p 3,5 og glatstrik, bortset fra stolpelukningerne, som fortsat 

strikkes rib, r, vr. På næste p, som er en vrangpind, markeres raglan således: første 4 m rib 

(knapstolpe), 11 m (venstre forstykke), 11 m (venstre ærme), 13 m (halvdelen af ryg, marker midt bag), 

13 m – men! strik to m sm en gang til lige antal m (resten af ryggen), 11 m (højre ærme), 11 m (højre 

forstykke), 4 m rib (knapstolpe). 

Nu etableres forhøjet nakke SAMTIDIG med, at der tages ud ved raglan på alle r pinde, når raglan-

markeringerne passeres: 

strik r til 10 m forbi midt bag (mb), vend (gerne med german short rows/ tyske vendepinde), 

strik vr til 10 m forbi mb, vend, 

strik r til 21 m forbi mb, vend, strik vr til 21 m forbi mb, og HUSK udtagning ved raglan! De nye masker, 

der opstår ved udtagninger, tælles med. Vend, 

strik r til 32 forbi mb, vend, 

strik vr til 32 forbi mb, vend, 

strik r til 43 m forbi mb, vend, 

strik vr til 43 m forbi mb, vend, 

strik ret pinden ud, vend, 

strik vr pinden ud. I alt 106 m på pinden. 

http://www.paapinden.dk/strik/venderaekker-med-fold-om-og-vend-metoden
https://www.youtube.com/watch?v=6y0b9sa40Vo
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Nu er nakken forhøjet og arbejdet fortsættes med raglan-udtagninger på alle r pinde i alt 19 gange (talt 
på raglan mod forstykket, raglan mod ryggen har 20 udtagninger pga. vendepinde), mens der for hver 
ca. 6 cm etableres knaphul, i alt 6 stk. Bemærk: selve knaphullet tæller med i de 6 cm. Nu er der 226 m 
på p, og ærmerne skal deles fra kroppen. 

Krop: Strik 34 m (forstykke), sæt 46 m (ærme) på en snor, slå 4 m op, strik 66 m (ryg), sæt 46 m (ærme) 
på en snor, slå 4 m op og strik 34 m (for). Der er nu 142 m på p. Strik glatstrik til kroppen måler 32 cm 
målt fra halsens opslagskant og husk knaphuller for hver 6 cm. Skift til rundpind nr 3 og strik 3 cm rib (1 
r, 1 vr), tag 1 m ud på 1. p i ribben til ulige antal m. Husk det sidste knaphul. 

Ærmer: sæt ærmemaskerne på strømpepind 3,5 (eller samme som anvendt til kroppen), saml 6 m op 
under ærmet, find teknikken på YouTube. Marker midt under ærmet og strik til 3 m før markering. Strik 
2 m dr r sm, strik 2 m og strik 2 m sm. Fortsæt med indtagninger på hver 6 omgang i alt 6 gange. Når 
ærmet indvendigt måler 19 cm skift til p 3 og strik 3 cm rib (1 r, 1 vr). Strik på 1. p to m sm én gang til 
lige masketal. Luk af og strik det andet ærme.

Hæft ender, sy knapper i og vask trøjen forsigtigt. Der anbefales nænsom håndvask, trykkes let med 
håndklæde og lægges fladt til tørre. Alternativt i maskine med uldprogram.

Tak! 
Tak til Marthe fra Kerteminde 
lokalforening, som har doneret 
opskriften.  

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 
til Barn. Du gør det muligt for et barn at modtage 
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller 
deltage i aktiviteter fx Måltidet eller Tons & Tummel. 
Læs mere om vores aktiviteter på 
https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/ 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/



