
Strikket i Go handmades Couture - et sofistikeret 

og elegant garn. Super blødt, med et lækkert touch 

af noget meget delikat. 100% Akryl, 50 g/50 m
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Model: Go handmades 
Jakke Couture

Opskrif t
Baby

GARN FORBRUG
Opskrift:  3 mdr. 6 mdr.
Go handmade Couture: 200 g 200 g

Rundpinde: 3,5 mm
Knapper

3,5 mm/18 m retstrik/10 cm
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FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m maske
p pind(e)
r ret
dr r drejet ret
sm sammen
(..) angiver antal m på p for de 2 størrelser. 
 Størrelse 6 måneder står i parentes. 
 Størrelser: 3 måneder (6 måneder)

GARN FORBRUG:
Str. 3 mdr.: 
200 g Go Handmade Couture

Str. 6 mdr.: 
200 g Go Handmade Couture

Knapper
Rundpinde 3,5 mm

Strikkefasthed på 3,5 mm: 18 m retstrik = 10 cm

Angivne garnmængder er vejledende.

Brug maskemarkør eller masketæller, da det kan 
være svært at tælle m/p i Couture garnet.
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JAKKE COUTURE
3 MÅNEDER (6 MÅNEDER) 

Jakken er strikket nedefra og op 
- ryg og forstykker bliver delt ved ærmegab.

Slå 80 (90) m op og strik retstrik.
Strik frem og tilbage.
På 3. p tages 1 m ud i begge sider således: 
strik 2 m, saml lænken fra forrige p op og strik 
lænken dr r, strik til de 2 sidste m og gentag.
Udtagningen gentages på hver 4. p, i alt 6 (6) gange 
= 92 (102) m.
Strik til arb måler 15 (17) cm, så deles arb til ryg- 
og forstykker.
Højre forstykke 23 (25) m, ryg 46 (52) m, 
venstre forstykke 23 (25) m.

HØJRE FORSTYKKE
Strik til arb måler 21 (25) cm.
Tag ind ved halssiden således: 
luk for 3 (5) m = 20 (20) m, og strik 2 m sm på hver 
anden p i halssiden, 5 (3) gange = 15 (17) m.

Strik til ærmegabet måler 10 (11) cm og sæt m på 
en maskeholder.

RYGGEN
Strik lige op til arb måler 23 (27) cm, så lukkes de 
midterste 12 (14) m af og hver side strikkes færdig 
for sig.
Luk i halssiden for 2 (2) m, 2 gange = 30 (34) m.
Når ærmegabet måler 10 (11) cm sættes m på en 
maskeholder.

VENSTRE FORSTYKKE
Strikkes modsat højre forstykke.
Strik til arb måler 21 (25) cm.
Tag ind ved halssiden således: 
luk for 3 (5) m = 20 (20) m, og strik 2 m sm på hver 
anden p i halssiden, 5 (3) gange = 15 (17) m.

Strik til ærmegabet måler 10 (11) cm og sæt m på 
en maskeholder.

Læg skulderens m fra ryg og forstykke mod hinan-
den og strik 2 m sm samtidig med at der lukkes af.

ÆRMER (2 X)
Saml 40 (46) m op foroven ved skulderen til et 
ærme, 20 (23) m på hver side af skulderafluknin-
gen, og strik r frem og tilbage.
Tag ind i begge sider på hver 2. cm, 5 (7) gange 
= 30 (32) m.
Strik til ærmet måler 15 (18) cm og luk af.
Lav et ærme mere på den anden skulder.
Ærmerne syes sammen og enderne hæftes.
2 knapper syes i ca. 4 cm nede på forstykket.
På det modsatte forstykke syes eller hækles en trense 
til knappen.

JAKKENS FÆRDIGE MÅL
Ærmelængde  15 (18) cm
Omkreds  52 (56) cm
Længde  24 (28) cm

DK
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Godt at vide 
Go handmades kollektion er udviklet af mestrene selv  
- passionerede strikkere, som elsker deres håndarbejde. 
Alt er strikket med det, som vi betragter som medium 
fasthed. Den fasthed som vi synes passer bedst.

Pindestørrelse & fasthed 
Strikkere, strikker meget forskelligt: nogle strikker med 
pinde 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, 
der strikker med pinde 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra 
vores eget team, som har været med til at strikke. 
Nøglen til at strikke en bestemt størrelse, handler mere 
om strikkestilen end om størrelsen på pindene. Derfor 
anbefaler vi altid et spænd af pindestørrelser.
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