
JAKKE 
 

 
 

Forklaringer: 

1 udt = tag lænken op før næste m og strik den dr 

r. 

1 enk indt = 1 r løs af, strik 1 r, træk den løse m over 

den strikkede.  

 

Strikkeforkortelser: 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, sm = sam-

men, indt = indtagning, udt = udtagning, beg = 

begynd / begyndelsen, slutn = slutningen, gent = 

gentag. 

 

OBS! Beg og slut alle glatstrikkede p med 1 kantm r.  

 

RYG:  

Slå 83 (88) 93 (98) m op på jumpepr nr. 4 og strik 10 

cm retstrik, 1. p er arb vr-side. Slut den retstrikkede 

kant med en vr-sidep. Skift til jumperp nr. 4½ og 

fortsæt i glat til arb måler 55 cm. Luk til ærmegab i 

hver side for 5,2 (6,2) 7,2 (8,2) m. På næste r-sidep 

strikkes raglanindt: Strik 1 kantm r, 1 r, strik 2 r sm, 

strik til der mangler 4 m, 1 enk indt, 1 r, 1 kantm r. 

Gent indt på hver 2. p – i alt 23 (24) 25 (26) gange 

= 23 (24) 25 (26) m tilbage. Luk de sidste m på én 

gang.  

 

VENSTRE FORSTYKKE:  

Slå 48 (50) 53 (55) m op på jumperp nr. 4 og strik 10 

cm retstrik, 1. p er arb vr-side. Slut den retstrikkede 

kant med 1 vr-sidep. Skift til jumperp nr. 4½ og fort-

sæt i og glat og retstrikket forkant således: Strik 1 

kantm r, strik glat til der mangler 12 m på p, strik de 

sidste 12 m i retstrik over resten af arb. Bemærk: 

Vær opmærksom på ikke at strikke for fast over de 

12 retstrikkede forkantm så ret-m trækker forkanten 

sammen. Når arb måler 55 cm, lukkes til ærmegab, 

i beg af r-sidep for 5,2 (6,2) 7,2 (8,2) m. På næste r-

sidep strikkes raglanindt: Strik 1 kantm r, 1 r, 2 r sm, 

strik p hen. Gent raglanindt på hver 2. p – i alt 15 

(16) 17 (18) gange = 26 (26) 27 (27) m tilbage. I beg 

af næste vr-sidep beg aflukn til hals: Luk i beg af 

de næste vr-sidep for 10,2,2,1,1,1 (10,2,2,1,1,1) 

11,2,2,1,1,1 (11,2,2,1,1,1) m. Samtidig forsætter 

raglanindt i beg af r-sidep endnu 6 gange til der er 

3 m tilbage. Bryd tråden, tag 1 m løs af, strik 2 m 

sm, træk den løse m over og træk tråden igennem 

den sidste m.  
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HØJRE FORSTYKKE:  

Hvis jakken skal lukkes med knapper, afmærkes til 

knapper langs venstre forkant og der strikkes 

knaphuller langs højre forkant. Et knaphul strikkes i 

beg af r-sidep ved at der aflukkes 2-3 m midt i den 

retstrikkede forkant. På næste p slås tilsvarende m 

op over de aflukkede m.   

Slå 48 (50) 53 (55) m op på jumperp nr. 4 og strik 10 

cm retstrik. Skift til jumperp nr. 4½ og fortsæt i glat 

og retstrikket forkant således på næste r-sidep: Strik 

de første 12 m i retstrik og strik de rest m glat, slut 

med 1 kantm r.  

Når arb måler 55 cm lukkes til ærmegab i beg af 

vr-sidep for 5,2 (6,2) 7,2 (8,2) m. På næste r-sidep 

strikkes indt til raglan i slutn af r-sidep: Strik til der 

mangler 4 m, strik 1 enk indt, 1 r, 1 kantm r. Gent 

raglanindt på hver 2. p – i alt 15 (16) 17 (18) gange 

= 26 (26) 27 (27) m tilbage. I beg af næste r-sidep 

beg aflukn til hals: Luk i beg af de næste r-sidep for 

10,2,2,1,1,1 (10,2,2,1,1,1) 11,2,2,1,1,1 (11,2,2,1,1,1) 

m. Samtidig forsætter raglanindt i slutn af r-sidep 

endnu 6 gange til der er 3 m tilbage. Bryd tråden, 

tag 1 m løs af, strik 2 m sm, træk den løse m over 

og træk tråden igennem den sidste m.  

 

HØJRE ÆRME:  

Slå 43 (45) 45 (47) m op på jumperp nr. 4 og strik 17 

cm retstrik, 1. p er arb vr-side. Slut den retstrikkede 

kant med en r-sidep. Skift til jumperp nr. 4½ og 

fortsæt i glat, - 1. p glat er arb r-side og skal strikkes 

ret. Når arb måler 20 (20) 20 (18) cm strikkes 1 udt i 

hver side, indenfor kantm, på næste r-side. Gent 

udt på hver 6. p (hver 6. p) skiftevis hver 4. og hver 

6. p (skiftevis hver 4. og hver 6. p) – strik i alt 12 (13) 

15 (16) udt i hver side = 67 (71) 75 (79) m på p. Strik 

til arb i alt måler 53 cm. Luk til ærmegab i hver side 

for 5,2 (6,2) 7,2 (8,2) m. På næste r-sidep strikkes 

raglanindt som beskrevet for ryggen, - i alt 21 (22) 

23 (24) gange = 11 m tilbage. Luk skråt af, i beg af 

r-sidep, for 3,3,3 m idet der strikkes raglanindt i slutn 

af r-sidep endnu 2 gange.  

 

VENSTRE ÆRME:  

Strikkes som højre, blot modsat. Dvs at den øverste 

skrå aflukn strikke i beg af vr-sidep. 

 

MONTERING:  

Sy raglansømmene. Sy ærme-sidesømmene – idet 

de nederste 12 cm retstrikket kant på begge ær-

mer, syes sammen vrang mod vrang. Ombuk ær-

mets nederste retstrikket kant ½ til r-siden og hæft 

evt ombukket fast.  Evt knapper isyes.  

 

KRAVE:  

Med rundp nr 4½ strikkes 68 (70) 74 (78) m op langs 

halsudskæringen – beg og slut ca 2 m inde på den 

retstrikkede forkant i hver side. Strik retstrik. På 4. p 

tages 1 m ud over hver raglansøm = 72 (74) 78 (82) 

m. Fortsæt i retstrik til kraven måler 16 cm. Luk m af.  

 

 

 

Materiale: Ragg strømpegarn, 70 % uld / 30 % nylon. 

Alternativ: Inca Wool, 100 % uld. 

Extrafine merino 70. 

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ 

kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er 

den samme. Det kan også være nødvendigt at 

skifte pindenr. 

 

Str.: S (M) L (XL)  

Garnforbrug: 17 (18) 19 (20) ngl á 50 g 

Brystvidde: 101 (107) 113 (120) cm 

Hel længde: ca. 76 (77) 78 (79) cm 

Pinde: Jumperp nr. 4 og 4½, rund nr. 4½ (80 cm). 

Strikkefasthed: 16 m og 22-23 p i glat = 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prø-

ves med finere eller grovere pinde. 


