


1723 - Patentstrikket jakke i Mayflower Easy Care Classic Cotton Merino. 
 

Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Overvidde cm: 110 (114) 118 (122) 126 (130) 

Længde ca. cm: 65 (67) 69 (71) 73 (75) 

Fv. 92 Bordeaux meleret, ngl.: 14 (15) 16 (17) 18 (19) 

Pinde: Rundpinde nr. 3½ og 4, 80 cm, pinde nr. 3½ og 4 

Kvalitet: Mayflower Easy Care Classic Cotton Merino. 50 % Uld, 50 % Bomuld. 

Strikkefasthed: 15 m og 42 p i patent på p nr. 4 = 10 x 10 cm 

 
For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det 
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 
 

Kantmasker (km): Tag den første m på pinden ret løs af og strik den sidste m på pinden ret. 

 

Patent, ulige maskeantal. 

1. p (rts): 1 km, * 1 vrang, 1 ret, gentag fra * og slut med 1 vrang, 1 km. 

2. p (vrs): 1 km, * 1 ret, tag vrangmasken vrang løs af med omslag, gentag fra * og slut med 1 ret, 1 km. 

3. p (rts): 1 km, * tag vrangmasken vrang løs af med omslag, strik næste maske og omslaget ret sammen, 

gentag fra * og slut med at tage vrangmasken vrang løs af med omslag, 1 km.  

Gentag 2. og 3. pind. 

 

Forstykker og ryg strikkes samlet på rundpind op til ærmegabene. 

Slå 181(187)193(199)205(211) m op på rundpind nr. 3½ og strik frem og tilbage i rib: 1 km, * 1 vrang, 1 ret, 

gentag fra * og slut med 1 vrang, 1 km. Når der er strikket 10 pinde, skiftes til rundpind nr. 4 og der 

fortsættes i patent. Strik 1. – 3. mønsterpind og gentag derefter 2. og 3. pind. Strik lige op, til arb måler 

45(46)47(48)49(50) cm og del det til forstykker og ryg.  

 

Højre forstykke. 

Strikkes over de første 46(48)50(52)54(56) m på 

pinden og slut med at slå 1 ny kantmaske op i 

ærmegabet = 47(49)51(53)55(57) m. Lad resten 

af m hvile så længe. I højre side af arb tages ind 

til V-hals således: 1 km, tag vrangmasken løs af 

med omslag, tag den følgende retmaske (med 

omslag) ret løs af, strik den følgende vrangmaske 

og retmaske (med omslag) ret sammen og træk 

den løst aftagne m (med omslag) over = 2 m ind. 

Strik derefter pinden færdig i patent som før. Strik 

disse indtagninger på hver 6. p (tæl 3 retmasker i 

højden) i alt 9(9)10(10)11(11) gange = 18(18)20 

(20)22(22) m ind i alt. I venstre side af arb, dvs. 

ærmegabet, strikkes lige op. Når ærmegabet 

måler 20(21)22(23)24(25) cm, sættes de rester-

ende 29(31)31(33)33(35) m på en maskeholder til 

skulder. 

 

Ryg. 

Strikkes over de midterste 89(91)93(95)97(99) m. 

Lad de resterende 46(48)50(52)54(56) m hvile til 

venstre forstykke. Strik lige op i patent som før, til 

ærmegabet måler 20(21)22(23)24(25) cm. Sæt de  

 

 

yderste 29(31)31(33)33(35) m i hver side på 

maskeholdere til skuldre og sæt de midterste  

31(29)31(29)31(29) m på en maskeholder til 

halskant. 

 

Venstre forstykke. 

Begynd med at slå 1 ny kantmaske op i ærme-

gabet og strik over de resterende 46(48)50(52) 

54(56) m på pinden i patent som før. I venstre 

side af arb tages ind til V-hals således: Strik frem 

til de sidste 5 m, strik retmasken (med omslag) og 

den følgende vrangmaske ret sammen, flyt mask-

en tilbage på venstre pind og træk den følgende 

retmaske (med omslag) over, flyt masken over på 

højre pind = 2 m ind, tag vrangmasken vrang løs 

af med omslag og strik 1 km. Strik disse indtag-

ninger på hver 6. p (tæl 3 retmasker i højden) i alt 

9(9)10(10)11(11) gange. Når ærmegabet måler 

20(21)22(23)24(25) cm, sættes de resterende 

29(31)31(33)33(35) m en maskeholder. 

 

 

 

 



Montering 1. 

Strik skuldrene sammen: Læg maskeholderne/ 

pindene med skuldermaskerne fra et af forstyk-

kerne ret sammen med den modsvarende skulder 

på ryggen og strik maskerne sammen i ret med 1 

m fra hver pind. Luk samtidig maskerne af. Strik 

den anden skulder sammen på samme måde. 

 

Forkanter. 

Med rundpind nr. 3½ strikkes m op langs forkant-

erne (= strik 1 m op for hver 2 pinde = for hver 

knude i kanten, men indenfor kantmaskerne) og 

strik langs ryggens halskant 1 m op i hver m = 

ulige maskeantal. Strik frem og tilbage i rib, idet 

der begyndes med 1 km, * 1 vrang, 1 ret, gentag 

fra * og slut med 1 vrang, 1 km. Når der er strikket 

10 p rib, lukkes m af som de viser. Pas på, at 

kanten ikke bliver for stram – luk evt. af med p  

nr. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ærmer. 

Slå 39(41)43(43)45(45) m op på p nr. 3½ og strik 

rib: 1 km, * 1 vrang, 1 ret, gentag fra * og slut med 

1 vrang, 1 km. Når der er strikket 10 p rib, strikkes 

videre i patent på p nr. 4, idet der på den 1. 

mønsterpind tages ud således: 1 km, * strik 1 

vrang og 1 drejet ret i den næste m, strik 1 vrang 

og 1 drejet ret i den næste m, strik 1 vrang, strik 1 

ret og 1 drejet vrang i den næste m, strik 1 ret og 

1 drejet vrang i den næste m, strik 1 ret, gentag 

fra * og slut med 1 km = 63(67)69(69)73(73) m. 

Fortsæt lige op i patent. Når ærmet måler 

48(48)49(49)50(50) cm, lukkes alle m passende 

løst af som de viser. Strik det andet ærme mage 

til. 

 

Montering 2. 

Sy ærmerne sammen og sy den i. 

 

LH 


