


1832 – Jakke med hætte i Mayflower Easy Care Classic. 
Str.: XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL

) 

Overvidde cm: 76 (86) 96 (106) 116 (126) 136 (146) 

Længde ca. cm: 84 (87) 90 (93) 96 (99) 102 (105) 

Fv. 205, Lyslavendel, ngl.: 15 (16) 17 (17) 18 (19) 19 (20) 

Pinde: 4 

Kvalitet: Mayflower Easy Care Classic. 100 % Uld, 106 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: Vandret 22 masker = 10 cm lodret 28 pinde = 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. 
 
Det er en god ide at læse hele opskriften igennem inden strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god 
ide at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon. 
 
Denne jakke er velegnet hele året både til indendørs og udendørs brug. 
Den er ikke vanskelig at strikke, da den er strikket i glatstrikning med ribkanter, men der er mange dele: 
hætte, lommer, belægninger. 
 
Fremgangsmåde. 
Ryg. 
1: På pind nr. 4 slås 
78(88)100(110)122(132)144(154) masker op og 
strik 5 cm glatstrik. Strik 1 pind vrang på retsiden. 
(ombukningskanten). Gælder alle størrelser. 
2: Strik 60(62)64(66)68(70)72(74) cm fra 
ombukningskanten og luk 8 masker af i hver side. 
Gælder alle størrelser. 
3: Strik til ærmegabet måler 24(25)26(27) 
28(29)30(31) cm. Luk de midterste  
24(26)28(30)32(34)36(38) masker af til hals og 
strik hver side færdig for sig. 
4: Luk mod halssiden for 
1x3(1x3)1x4(1x4)1x4(1x4)1x5(1x5) masker og 
resten af maskerne.  
Strik den anden side magen til. 
 
 
For. 
1: På pind nr. 4 slås 45(50)55(60)65(70)75(80) 
masker op, strik som ryggen til ærmegabet 
måler 21(22)23(24)25(26)27(28) cm. 
2: Luk af mod halssiden for 1x16(1x17) 
1x17(1x19)1x19(1x20)1x21(1x22). Herefter lukkes 
for 
1x5,2x4 masker på alle størrelser. Luk resten af 
maskerne af på én gang. 
3: Strik et forstykke mere, men spejlvendt. 
 
Ærmer. 
1: På pind nr. 4 slås 40(42)44(46)48(50)52(54) 
masker op. Strik 6 cm rib, 1 ret 1 vrang. Gælder 
alle størrelser. 
2: Strik herefter glatstrik, hvor der på første pind 
tages jævnt ud til 46(48)50(52)54(56)58(60) 
masker. 
3: Tag herefter ud på hver 4. pind 5 gange. 
Gælder alle størrelser. Tag herefter ud på hver 6. 
pind til der er 80(84)88(92)96(100)104(108) 
masker. Strik til hele ærmet måler 46(48) 
50(52)54(54)56(56) cm eller ønsket længde. 

Luk af og strik et ærme magen til. 
 
Hætte. 
1: Sy skuldersømmene og strik 92(96)100(104) 
108(112)116(120) masker op hele vejen rundt i 
halsudskæringen. 
2: Der tages masker ud i hver side, således at 
udtagningerne flugter skuldersømmene. Strik en 
lænke op mellem 2 masker, strik 2 retmasker og 
strik en lænke op mellem 2 masker. Gælder alle 
størrelser. Dette gøres i alt 9(9)10(10) 
10(11)11(11) gange. 
3: Strik 16(16)17(17)17(18)18(18) cm glatstrik fra 
halskanten midt bag 
4: Tag ind midt bag på retpinden således: strik 2 
ret sammen 6 ret og 2 ret sammen. 
Dette gøres på hver anden retpind 3 gange, 
gælder alle størrelser og på hver retpind 
10(10)12(12)12(12)14(14) gange. Luk af. 
 
Lommer. 
1: På pind nr. 4 slås 42(42)44(44)44(46)46(48) 
masker op. Strik 4 cm rib, 1 ret 1 vrang. Strik 
herefter glatstrik til hele lommen måler 
18(18)18(20)20(20)22(22) cm. Luk af og strik en 
lomme mere. 
 
Løbegang. 
1: På pind nr. 4 slås 
80(90)110(120)130(140)150(160) masker op og 
der strikkes 5 cm glatstrik. Luk af. Gælder alle 
størrelser. 
 
Forreste kant. 
1: På pind nr. 4 strikkes ca. 410(420)430(440) 
450(460)470(480) masker op ved begge forkanter 
og rundt i hætten. Vær obs på at der skal være 
lige mange masker i hver side og kanten må ikke 
stramme eller flane. Strik 6 cm glatstrik 
og luk af. 
 
 



 
Montering. 
1: Sy sammen i siderne. Sy ærmerne sammen til 
der mangler 3 cm ved øverste kant. Disse 3 cm 
skal 
sys sammen med de aflukkede masker på selve 
bullen. Sy ærmerne i. 
2: Buk og sy nederste kant om til vrangsiden. Buk 
og sy forkanternes belægning om til vrangsiden.  
3: Afmærk taljen og sy løbegangen fast på 
vrangsiden, således at der bliver en åbning til 
snoren ved forkanterne. 
4: Sy lommerne på ca. 8 cm nede fra 
løbegangens nederste kant og således at 
lommens ene side flugter sidesømmen. 
5: Hæft ender, gør jakken fugtig og træk den i 
facon. Træk snoren i løbegangen. 
 
IA 
 


