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STRIKKEFASTHED:
13 masker og 18 pinde glatstrik med 4 
tråde Einband (spindegarn) på pind nr 7 = 
10x10 cm.
Kontroller strikkefastheden, og skift 
til finere eller grovere pind, hvis det er 
nødvendigt.

STRIKKEMETODE:
Jakken og tørklædet er strikket med 4 
tråde Einband (spindegarn).
Kroppen er ærmerne er strikket rundt. 
Ved ærmegabet er maskerne fra ærmerne 
og kroppen samlet på en pind, og 
bærestykket er strikket rundt i et stykke 
resten af jakken.
Omgangene begynder og slutter ved 
vrangmaskerne midt foran på jakken.
Til slut bliver er syet en stikning i hver 
vrangmaske midt foran på maskine, 
hvorefter jakken bliver klippet op.
Tørklædet er strikket frem og tilbage i 
perlestrik.

STRIKKETIPS:
Perlestrik: 
1 omgang: Strik *1 ret, 1 vrang*, gentag 
fra *til* pinden ud.
2 omgang: Strik ret over´vrangmasker og 
vrang over retmasker.
Gentag 2. omgang.

KROPPEN:
Slå 130 (138) 146 masker løst op med fv. 
A+B+C+D (4 tråde Einband) på rundpind 
nr 7. 
Strik 4 cm perlestrik frem og tilbage (se 
strikketips).
Næste pind: Strik 5 masker perlestrik, 
sæt de 5 masker perlestrik på en 
maskeholder, strik glatstrik til der er 5 
masker tilbage på omgangen, sæt de 5 
masker på en maskeholder. (De 5 masker 
på maskeholderne skal senere bruges til 
forkanter). 
Slå 2 masker op. Disse 2 masker strikkes 
vrang resten af jakken, og udgør den 
første og den sidste maske på omgangen 
=> 122 (130) 138 masker.
Saml til en ring, og strik 20 (22) 24 cm 
rundt i glatstrik. 
Sæt et mærke i hver side således: 
Strik 31 (33) 35 masker, sæt et mærke, 
strik 60 (64) 68 masker, sæt det andet 
mærke, strik 31 (33) 35 masker.
Tag nu 2 masker ind i hver side ved hvert 
mærke således: Strik til 2 masker før 
mærket, tag 1 maske løs af, strik 1 ret og 
træk den løse maske over, mærket, strik 2 
masker ret sammen. 
Gentag indtagningen på hver 12. omgang 
ialt 3 gange => 110 (118) 126 masker.
Fortsæt lige op til kroppen måler 56 (58) 
60 cm fra opslagskanten.
Lad arbejdet hvile, og strik ærmer.

ÆRMER:
Slå 30 (32) 32 masker op løst op med 
fv. A+B+C+D (4 tråde Einband) på 
strømpepinde nr 7.
Saml til en ring, og strik 4 cm perlestrik.
Fortsæt i glatstrik, og tag 2 masker ud 
midt under ærmet (1 maske efter den 
første maske på omgangen, og 1 maske 
før den sidste maske på omgangen) på 
hver 9. omgang ialt 5 (6) 6 gange => 40 
(44) 44 masker.
Fortsæt lige op til ærmet måler 46 (48) 50 
cm fra opslagskanten. 
Sæt 8 masker midt under ærmet på en 
maskeholder => 32 (36) 36 masker.
Lad arbejdet hvile, og strik et ærme mere 
på samme måde.

BÆRESTYKKET:
Maskerne fra kroppen og ærmerne samles 
på en rundpind nr 7.
Strik 23 (25) 27 masker over højre 
forstykke. Sæt de næste 8 masker på en 
maskeholder, strik 32 (36) 36 masker 
over højre ærme, strik 48 (52) 56 masker 
over ryggen, sæt de næste 8 masker på 
en maskeholder, strik 32 (36) 36 masker 
over venstre ærme og til sidst 23 (25) 27 

masker over venstre forstykke => 158 
(174) 182 masker. 
Sæt et mærke i hver overgang mellem 
ærmerne og kroppen = 4 mærker.
Strik raglanindtagninger således:
*Strik til 3 masker før mærket, tag 1 
maske løs af, strik 1 ret og træk den løse 
maske over, strik 1 ret, mærket, strik 1 
ret, strik 2 masker ret sammen*.
Gentag fra *til* omgangen ud.
Strik raglanindtagninger på hver anden 
omgang ialt 12 (13) 14 gange => 62 (70) 
70 masker.
Når raglanindtagningerne er gentaget 
11 (12) 13 gange, fortsæt med 
raglanindtagningersom før, og strik 
vendepinde til halsudskæring således: 
*Strik til der er 7 masker tilbage på 
omgangen. Tag tråden frem på retsiden 
af arbejdet, tag 1 maske løs af, tag tråden 
tilbage på vrangsiden af arbejdet, og flyt 
den løse maske tilbage på venstre pind 
(tråden ligger omkring den løse maske, for 
at der ikke bliver et hul, når der senere 
bliver strikket hen over alle maskerne). 
Vend, og strik vrang tilbage til der er 
7 masker tilbage på omgangen. Tag 
tråden frem på vrangsiden af arbejdet, 
tag 1 maske løs af, tag tråden tilbage 
på retsiden af arbejdet, og flyt den løse 
maske tilbage på venstre pind*. 
Vend. Gentag fra *til* (en retsidepind og 
en vrangsidepind) denne gang, hvor der er 
8 masker tilbage på omgangen.
Vend og strik ret og raglanindtagninger 
omgangen ud, og når du kommer til 
masken med løkken, løftes løkken op på 
venstre pind. Strik løkken, og den maske 
den var snoet om, sammen.
Luk de 2 masker midt foran af, og strik 1 
omgang glatstrik, og tag samtidig 8 (12) 
12 masker ind, jævnt fordelt på omgangen 
=> 52 (56) 56 masker.
Luk ikke af, men lad maskerne hvile på 
pinden.

MONTERING:
Sy maskerne under ærmerne sammen 
med maskesting. Hæft de løse ender. 
Sy på maskine med små lige sting 2 
stikninger ned i hver vrangmaske midt 
foran på jakken. Klip ikke op før venstre 
forkant er strikket.

Venstre forkant (forkanten med 
knapperne):
Sæt de 5 masker fra maskeholderen på en 
strømpepind nr 6. 
Fra vrangsiden: Strik de 5 masker 
perlestrik, slå 3 kantmasker op ind mod 
forstykket, som strikkes glatstrik (ret fra 
vrangsiden, og vrang fra retsiden). 

STØRRELSE: S (M) L
Brystvidde: 92 (100) 108 cm
Længde til ærmegabet: 56 (58) 60 cm
Ærmelængde til ærmegabet: 46 (48) 50 cm

MATERIALER:
Jakke:
Einband (spindegarn) 100%    
islandsk uld løbelængde 50 g. =  ca. 
225 meter.
Fv. A  1766  orange         4  (4)  4
Fv. B  9075  beige          4  (4)  4 
Fv. C  9128  lys rosa   4  (4)  4
Fv. D  0867  mørkebrun  4  (4)  4

Tørklæde:
Einband (spindegarn) 100%    
islandsk uld løbelængde 50 g. =  ca. 
225 meter.
Fv. A  1766  orange         1  (1)  1
Fv. B  9075  beige          1  (1)  1 
Fv. C  9128  lys rosa   1  (1)  1
Fv. D  0867  mørkebrun  1  (1)  1

Rundpind nr 7, 40 og 80 cm 
Rundpind nr 6, 60 cm (halskanten)
Strømpepinde nr 6 (til forkanterne)
Maskeholdere
6 knapper

-

A = ½ brystvidde

B = Længde på kroppen
til ærmegabet

C = Ærmelængde til
ærmegabet

Her tages målene til strikketøjet
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Design: Rebekka Th. Kristjánsdóttir

Sammensyning 
med maskesting 
under ærmerne:

Sammensyning 
med madrassting i 
forkanterne:

Strik forkanten på denne måde, til den 
har samme længde som forstykket 
(forkanten strækkes let når der måles).
Luk de 3 kantmasker af, og sæt de 5 
masker perlestrik på en maskeholder.
Klip jakken op mellem 
maskinstikningerne i vrangmaskerne midt 
foran.
Sy forkanten til jakken fra retsiden, så 
den inderste perlestrik maske støder 
op til den første glatstrikkede maske på 
jakken. Sy herefter de de 3 kantmasker 
til fra vrangsiden af jakken, så de dækker 
opklipskanten.
Sæt mærker hvor de 6 knapper skal 
placeres. Den nederste knap placeres ca 
3 cm fra opslagskanten, og den øverste 
knap placeres midt i halskanten. De 
øvrige knapper placeres med samme 
afstand mellem hver.

Højre forkant (forkanten med 
knaphullerne): 
Sæt de 5 masker fra maskeholderen på en 
strømpepind nr. 6.
Retsiden: Strik de 5 masker perlestrik. Slå 
3 masker op, som strikkes glatstrik (ret 
fra vrangsiden, og vrang fra retsiden).
Fortsæt således op til halskanten, og lav 
knaphuller ud for hvert mærke på venstre 
forkant således: Fra retsiden, strik 2 
masker perlestrik, strik 2 masker ret 
sammen, strik 1 maske perlestrik, strik 
de 3 masker glatstrik.
Næste pind vrangsiden: Strik 3 masker 
glatstrik, strik 1 maske perlestrik, slå 1 
maske op, strik 3 masker perlestrik.
Strik den højre forkant i samme længde 
som den venstre forkant. (Stræk let i 
forkanten når den måles). 
Luk de 3 kantmasker af, og sæt de 5 
masker perlestrik på en maskeholder. 
Sy forkanten til jakken på samme måde 
som på venstre forkant.

HALSKANT:
På en rundpind nr 6, strik de 5 masker 
perlestrik over højre forkant, strik 52 
(56) 56 masker over bærestykket, strik 5 
masker perlestrik over venstre forkant => 
62 (66) 66 masker.
Strik 4 cm perlestrik frem og tilbage over 
alle maskerne. 
Luk løst af.
Hæft de sidste løse ender, vask jakken, og 
læg den fladt til tørre i de rette mål.

TØRKLÆDE:
Tørklædet kan strikkes med 2 tråde, 3 
tråde eller 4 tråde (som på billedet) på den 
samme pindtykkelse afhængig af hvor tykt 
du ønsker tørklædet.
Slå 36 masker op på pind nr. 7. Strik 150 
cm perlestrik frem og tilbage.
Luk løst af.
Sy opslagskanten og aflukningskanten 
sammen, og sno det med retsiden mod 
vrangsiden, hvis du ønsker at lave en 
møbius snoning.
Hæft de løse ender, vask tørklædet, og læg 
det fladt til tørre. 

VASKEANVISNING
Vi anbefaler at vaske strikketøjet straks efter det er strikket færdigt. Vi anbelaler at tøjet vaskes i hånden i lunkent vand på ca. 
30°, med et mildt uldvaskemiddel uden blegemidler.
Lad tøjet ligge i sæbevandet i ca. 5 minutter. Skyl det godt, til der ikke længere er overskudsfarve i skyllevandet, i vand med 
samme temperatur som vaskevandet. Undgå at gnide eller vride i strikketøjet, men tryk det overskydende vand ud. Tilsæt evt. 
lidt skyllemiddel eller eddike i det sidste hold skyllevand. Hvis du ønsker det, kan strikketøjet centrifugeres ca. ½ minut, for at 
fjerne endnu noget overskydende vand. 
Læg strikketøjet fladt til tørre på et håndklæde i de rette mål. Brug evt. et målebånd, så målene på det færdige arbejde passer.


