
JAKKE 
 

Pasform: Let A-facon. 

 

Materiale: Inca, 100 % highland wool. 

Alternativ: Ragg-Strømpegarn, 70% uld/30% nylon. 

Extrafine merino 70, 100% Wool superwash. 

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) XXL (XXXL) 

Brystvidde: 100 (106) 112 (118) 124 (130) cm 

Hel længde: 80 (82) 84 (86) 88 (90) cm 

Garnforbrug:  

Fv 1: 5 (5) 5 (5) 5 (5) ngl á 100 g 

Fv 2: 6 (6) 6 (7) 7 (7) ngl á 100 g 

Tilbehør: 8 grå pelshægter 

Pinde: Jumperp nr 5. 

Strikkefasthed: 16 m og 23 p i glat på p nr 5 = 10 x 10 

cm.  

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

Strikkeforkortelser: 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, sm = sammen, 

indt = indtagning, beg = begynd / begyndelsen, gent = 

gentag, kantm = kantmaske. 

 

RYG: 

Med fv 1 og p nr 5, slås 87 (91) 95 (103) 107 (111) m op. 

Strik 8 p glat ret (= ombuk). 

Fortsæt lige op i mønster efter diagr. Når der er strikket 

26 (27) 28 (29) 30 (31) cm mønster - slut med 1 p fra 

vrangen - skiftes til fv 2, og glat ret. Tag på hver 20. (20.) 

20. (16.) 16. (16.) p 1 m ind 3 (3) 3 (4) 4 (4) gange, og 4 

m inde i hver side således: Strik 4 m, 2 ret sm. Strik til der 

er 6 m tilbage og strik 2 dr ret sm, strik 4 ret. 

Når alle indt er strikket = 81 (85) 89 (95) 99 (103) m, og 

der er strikket 33 cm med fv 2, lukkes af til ærmegab. 

Luk i hver side for 3,3,2 (3,3,2) 3,3,2 (4,3,2) 4,3,2 (4,3,2) m 

og 1 m 2 (3) 4 (5) 6 (7) gange. Derefter lukkes 1 m af i 

hver side på hver 4. p 2 gange. 

Fortsæt lige op over de rest 57 (59) 61 (63) 65 (67) m, til 

ærmegabet måler 19 (20) 21 (22) 23 (24) cm. På næste 

p lukkes både af til skrå skuldre og halsudskæring.  

Skuldre: Luk i hver side for 4 (4) 5 (5) 6 (6) m 1 gang og 6 

m 2 gange. 

Halsudskæring: Luk de midterste 17 (19) 19 (21) 21 (23) 

m af, og luk yderligere 4 m af mod halssiden. 

 

HØJRE FORSTYKKE: 

Med fv 1 og på p nr 5, slås 41 (43) 45 (49) 51 (53) m op. 

Strik 8 p glat, idet der i slutn af vrangsidep tages 1 m ud 

5 gange (= til skrå kant ved ombuk). Fortsæt i mønster 

efter diagr. Bemærk: 1. m er folde-m ved forkanten, og 

tages løs af på alle retsidep, og strikkes vrang på 

vrangp hele arb op. Desuden er den udenfor mønster 

(se diag). Fortsæt med udtagn af 1 m i slutn af de 

næste 5 vrangsidep til ombuk ved forkanten. Disse 5 m 

strikkes glat ret hele vejen op.  

Når alle udtagn er strikket = 5 m glat til ombuk, 1 folde-

m og 45 (47) 49 (53) 55 (57) m mønster, fortsættes lige 

op til der er strikket samme antal p mønster, som på 

ryggen. Lad arb hvile. 

Nu strikkes en løs lommepose, som strikkes med ind. 

 

1659 
(NO. 165) 

 

Lommepose: På p nr 5 og med fv 2, slås 31 (31) 31 (33) 

33 (33) m op. Strik 21 (21) 21 (23) 23 (23) cm lige op, idet 

1 m i hver side lukkes af på sidste vrangsidep til søm-m. 

Lad arb hvile. 

På forstykket skiftes til fv 2, og glat ret, idet lommeposen 

strikkes ind således: Strik 5 + 1 m til ombuk, 7 m (over 

mønsteret). Sæt de næste 29 (29) 29 (31) 31 (31) m på 

en nål. I stedet for disse m på nål, strikkes over 

lommeposens m, og der fortsættes over de sidste 9 (11) 

13 (15) 17 (19) m på p.  

I beg af retsidep stikkes lige op ved forkanten, og i siden 

tages ind som på ryggen. Luk af til ærmegab som på 

ryggen, og når arb mangler 34 p i at måle det samme 

som ryggen, lukkes af til V-udskæring. Beg med at lukke 

ombukn-kantens 5 m skrå af, ved kun at strikke over 

dem. Luk 1 m af, mod folde-m, 5 gange. Bryd garnet og 

sæt det til ved folde-m. Luk den af, og luk så 1 m af i 

beg af de næste14 (15) 15 (16) 16 (16) p fra retsiden. 

Bemærk: der lukkes af til skrå skulder i samme højde 

som på ryggen. 

 

VENSTRE FORSTYKKE: 

Strikkes som højre - blot spejlvendt. Dvs, at der tages ud 

til skrå ombuk, forneden ved forkant, i slutn af retsidep. 

Der lukkes af til V-udskæring over forstykkets egentlige 

m først, og de 5 m ombuk bagefter.  

Lommekant: Med fv 1 strikkes 2½ cm glat ret over m på 

nål ved lomme åbningen. Fold kanten ned i åbningen, 

og sy til med lette sting på vrangen. 

 

ÆRME: 

Med fv 2 og på p nr 5, slås 43 (43) 45 (45) 47 (47) m op. 

Strik 8 p glat (= ombuk). Længdemål tages herfra. 

Fortsæt i glat ret, idet der på skiftevis hver 8. og 10. p (8. 

p) skiftevis hver 6. og 8. p (6. p) 6. p (skiftevis hver 4. og 

6. p) tages 1 m ud 11 (13) 14 (17) 18 (20) gange i hver 

side = 65 (69) 73 (79) 83 (87) m.  

Når ærmet måler 44 (46) 46 (48) 48 (49) cm, lukkes af til 

ærmebue. Luk i hver side for 3,2 (3,2) 3,2,2 (4,2,2,2) 

4,2,2,2,2 (4,2,2,2,2) m, og for 1 m 5 gange. Derefter 

lukkes for 2 m 6 (6) 6 (5) 5 (5) gange, og 4 m 1 gange. 

Luk de rest 13 (17) 17 (21) 21 (25) m af. 

 

MONTERING OG KRAVE: 

Sy skuldersømmene sammen. Sy ærmerne i, og sy 

ærme- og sidesømmene sammen. 

Krave: Strikkes dobbelt - for sig selv - og på langs, med 

mønster på den ene halvdel = den side der vender 

udad, og glat ret på den anden side = den side der 

vender ind mod halsen. 

På p nr 5 slås 51 m op (= venstre forkant på kraven). Strik 

1 p vrang (= 1. p er vrangen af arb). Sæt et mrk i 

midterste m = folde-m, som strikkes som på forstykkerne.  

Strik nu mønster over m før mrk og glat ret over m efter 

mrk. Desuden tages 1 m ind 13 gange i hver side på 

skiftevis hver 2. og 4. p. Fortsæt lige op over de rest 25 

m, til kraven måler 25½ (25½) 26½ (26½) 27½ (27½) cm 

= midt bag på kraven. Sæt et mrk. Strik den anden 

halvdel af kraven mage til = ca 17(18)18(19)19(20) cm 

lige op over de 25 m inden der tages ud igen, i 

omvendt rkflg. 

 

 

……………………………………..Fortsættes på bagsiden 



Når alle m er taget ud igen = 51 m - slut med 2. eller 4. p 

i diag - lukkes jævnt af i ret. 

Fod kraven på langs i folde-m, så den er dobbelt. Sæt 

evt nåle i. Sy enderne sm midt for, og hæft kraven fast i 

udskæringen med nåle, så mrk midt bag passer udfor 

midterste m på ryggen. Spidserne ved kravens ender 

slutter ved folde-m på forkanterne. Vær opmærksom 

på, at vende mønsteret udad. Sy kraven fast. 

Fold forstykkernes forkanter i folde-m og sy de 5 m 

ombuk fast op lang kraven. Fold kanterne forneden og 

på ærmerne om på vrangen, og sy til med lette sting. 

Hæft evt ombukket let langs forkanten, forskellige 

steder.  

 

Sy lommeposen fast med lette sting på vrangsiden. Sy 

hægter i, så de 'skjules' lige under - eller inde i - 

forkanten. Øverste ca 2 cm nede fra kravens foldkant. 

Een udfor spidsen i V-udskæringen og een imellem 

disse. Den nederste ca 12-14 cm fra nederste kant og 

de sidste jævnt fordel langs forkanten. 

 

 

 
Design og opskrift: Marianne Nyland Andersen 

 

 

 

 

 

 


