
 

GRINDAVIK – ISLENDER MED RAGLANFELLING 

DLG-21-010 

                



Islendergenser som strikkes nedenfra og opp, med raglanfelling. Mønsteret er UNISEX og passer 

både dame og herre. 

Størrelser  

S (M) L (XL) XXL (3XL) 

Mål 

Overvidde: 90 (97) 111 (118) 125 (132) cm 

Hel lengde: 62 (64) 66 (68) 70 (72) cm 

Ermelengde: 42 (42) 44 (46) 47 (49) cm 

Strikkefasthet  

23 m mønsterstrikk på pinne nr. 4 = 10 cm 

Anbefalte pinner  

Rundpinne 40 og 80 cm nr. 3,5 og 4 

Strømpepinner nr. 3,5 

Garn  

SportsUll fra Den lille garnfabrikken, superwashbehandlet 100% ull, 50=100m 

ELLER 

Hverdagsull fra Den lille garnfabrikken, 60 % ull, 20 % nylon og 20 % akryl. 50g = 100m 

ELLER 

Myk Merino fra Den lille garnfabrikken, superwashbehandlet 100% merinoull, 50g = 105m 

 

Garnet kjøpes hos strikkia.no / denlillegarnfabrikken.no 

 

Garnmengde 

Natur - 502: 450 (500) 600 (650) 700 (750) g 

Grå - 530: 200 (200) 200 (250) 300 (300) g  

Bol  

Legg opp 208 (224) 256 (272) 288 (304) m på pinne nr. 3,5 med mørk grå, og strikk diagram 

vrangbord, 2 rett og 2 vr. Strikk 1 omg rett, med bunnfarge. 

Sett et merke i begynnelsen av omg, og etter 104 (112) 128 (136) 144 (152) m. Bytt til rundpinne 

nr. 4, og strikk diagram 1 til arbeidet måler 38 (40) 40 (42) 42 (44) cm. Fell 8 (8) 16 (16) 16 (16) m 

i hver side, 4 (4) 8 (8) 8 (8) m på hver side av merket til ermehull = 192 (208) 224 (240)256 (272) 

m. Legg arbeidet til side og strikk ermer.  

Ermer  

Legg opp 60 (64) 64 (68) 68 (68) m på strømpepinner nr. 3,5 med mørk grå. Strikk diagram 

vrangbord 2 r og 2 vr. Bytt til rundpinne nr. 4 og sett et merke i begynnelsen av omg = midt under 

ermet. Strikk diagram 1, til ermet måler 42 (42) 44 (46) 47 (49) cm, og øk samtidig 2 m på hver 

side av merket på hver 3,5. (3.) 2,5. (2,5.) 2,5. (2.) cm totalt 10 (12) 14 (16) 16 (18) ganger = 80 

(88) 92 (100) 100 (104) m. La de økte m gå inn i mønsteret og avslutt med samme mønsteromg 

som på bolen. Fell på siste omg 4 (4) 4 (8) 8 (8) m på hver side av merket= 72 (80) 84 (84) 84 (88) 

m. 

Strikk et erme til på samme måte.  

Raglanfelling  

Sett ermene inn på samme pinne som bolen i denne rekkefølgen: erme, forstykke, erme og 

bakstykke = 336 (368) 392 (408) 424 (448) m. 



Sett et merke i alle sammenføyninger. Omg begynner på venstre side på bakstykket. Fortsett med 

mønster etter diagram 1, og det felles til raglan annen hver omg slik: 

1 r, 2 r sammen, strikk til 3 m før neste merke, 2 m vridd r sammen, 2 rett (strikkes hele tiden i 

natur), 2 r sammen, strikk til 3 m før neste merke, 2 m vridd r sammen, 2 rett, 2 m vridd r sammen, 

strikk til 3 m før neste merke, 2 m vridd r sammen, 2 rett, 2 m r sammen, strikk til 3 m før neste 

merke, 2 m vridd r sammen, 1 rett. Tilpass mønsteret etter raglanfellingen.  

Fortsett med raglanfelling i alt 30 (32) 34 (34) 36 (38) ganger = 96 (112) 120 (136) 136 (144) m på 

pinnen.  

Hals  

Bytt til pinne nr. 3,5, og reduser maskeantallet på første omg til 96 (112) 112 (128) 128 (128) m, 

og strikk diagram vrangbord, 2 r og 2 vr. Deretter 1 omg rett med natur = brettekant. Avslutt med 2 

r, 2 vr med natur, 11 omg, fell av med r over rett, vr over vrang.  

Montering 

Sy til under ermer og fest alle tråder. Sy halsen dobbel til på vrangsiden.  

Diagram 

 

 

 

 


