
GARNFORBRUG
One Size (S/M/L) 
Cosy 600 g
Soft Bamboo "fine"  300 g 
Fur Lux 200 g

OpskriftOpskrift
StrikkStrikkeet t 
SjalsjakkeSjalsjakke
m/hæklet pelskantm/hæklet pelskant

Mange farver

Strikket i Go handmades Cosy: 60% Bomuld/40% Akryl, 50 g/100 m, i Soft Bamboo “fine”:  70% Bambus/23% Bomuld/7% Akryl, 50 g/180 m, og kant hæklet i Fur Lux: 100% Polyester, 50 g/27 m.

Rundpind: 4,5 - 5,0 mm  

(80 - 100 cm) 

Hæklenål: 5,5 - 6,0 mm 

Strikkefasthed:  

19 m x 38 p = 10 cm
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www.gohandmade.dk
© 2021



2

GARNFORBRUG
One Size (S/M/L) 
Cosy 600 g
Soft Bamboo "fine" 300 g 
Fur Lux 200 g

Rundpind: 4,5 - 5,0 mm (80 - 100 cm) 
Hæklenål: 5,5 - 6,0 mm
 
Strikkefasthed: 19 m x 38 p = 10 cm

Angivne garnmængder er vejledende.

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m maske
p pind(e)
r ret
fm fastmaske
km kædemaske

 Strikket i én tråd Cosy  
og én tråd  
Soft Bamboo "fine".!

Cosy
Et fast og formstabilt 
kvalitetsgarn og tillige 
dejlig blødt. 

Man kan sige om Cosygarnet at det er lidt vintage 

agtig i sit udtryk - et garn der både giver varme 

og er åndbar at bære. 

60% Bomuld/40% Akryl, 50 g/100 m.

Soft Bamboo ’fi ne’
Tråden består af hele 70% bambus, som giver garnet 

den blødeste oplevelse og en særlig lethed. Behagelig 

mod huden, så også et meget børnevenligt garn.

70% Bambus/23% Bomuld/7% Akryl, 50 g/180 m.

Fur Lux
Fur Lux er garanteret et af de blødeste og mest 

realistiske pels effekt garner, som fi ndes. Et tykt 

garn, så hurtigt at hækle eller strikke med. 

100% Polyester, 50 g/27 m.

Anbefalet maskinvask ved 40º

Mange farver

kvalitetsdesign i en unik stil

SJALSJAKKE

En enkel og nem opskrift som er retmasker frem og 
tilbage, hele tiden. De 190 masker som slåes op, 
svarer til ca 100 cm i bredden. For denne One Size 
størrelse strikkes der 75 cm op.
Når grundstykket er færdigstrikket skal et stykke på 
hver af siderne syes sammen. Det giver ærmegabene. 
Til sidst hækles pelskant langs alle kanter.

GRUNDSTYKKET 
Opslagsrækken:
Slå 190 m løst op. 
Pind 1:
Første maske tages ret af. Strik r pinden ud.  
Dette gentages til arbejdet måler 75 cm i længden.
Luk af og hæft. Arbejdet måler 100 x 75 cm.

ÆRMEGAB - ÅBNINGER
1.)  Grundstykket foldes på midten,  

så det måler 100 x 37, 5 cm
2.)   På den korte siden syes arbejdet sam-

men, fra hjørnet og 17 cm op. 
Den del der ikke syes sammen danner ærmegab.

DK
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1.  Når grundstykket er færdigstrikket, 
foldes den på midten. 

2.  Fra de to sammenfoldede hjørner 
måles 17cm op, marker evt. med ma-
skemarkører. Sy de to sider sammen, 
17 cm op. Gentag i den anden side.

3.  Den del som ikke syes sammen, giver 

åbningerne til ærmegabene.

3.  Ærmegab  
(ca 20,5 cm)

1.

2.

ca 37,5 cm

17 cm
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PELSKANTEN - 5 CM
Pelskanten er hæklet på alle kanter med Fur Lux 
garnet, fem omgange.
Start et vilkårligt sted. 
1.)  1 fm i hver anden m hele vejen rundt. 

Vær opmærksom på at der hækles jævnt 
langs kanten. 

2. - 5.)  1 fm i hver m. 
Afslut med 1 km.

Ønskes Sjalsjakken i andre størrelser end 
opskriftens mål, kan der korrigeres på følgende 
måde, større eller mindre:

19 opslåede masker svarer til 10 cm i bredden. 
38 strikkede pinde svarer til 10 cm i længden.
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Strikket Sjalsjakke  
Tips www.gohandmade.dk

Sjalsjakke - One Size (S/M/L)
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