
#BITTENJAKKEN



Str.: XS / S (M / L) XL / XXL

Ryggens bredde, cm: 65 (72) 80

Hel længde, cm: 65 (70) 75

Forbug, ngl.:
Farve 1: Super Kid Silk Fv. 06 
Farve 2: Super Kid Silk Fv. 05
Farve 3: Super Kid Silk Fv. 29
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Rundpind (60cm) der strikkes 
frem og tilbage på rundpind:  4 og 8 mm

Kvalitet: Mayflower Super Kid Silk, 76 % mohair og 24 % silke.

Strikkefasthed: 9½ m i patentstrik på p 8 = 10 cm

BITTENJAKKEN // MOLLY by MAYFLOWER

Ryggen, strikkes med fv. 1: Slå på rundp 8, 61 (69) 77 m 
op og strik patentstrik. Strik til arb måler 65 (70) 75 cm. 
Luk af.

Højre forstykke, strikkes med fv. 1: Slå på rundp 8, 23 
(25) 27 op og strik patentstrik. Strik til arb måler 65 (70) 
75 cm. Luk af.

Venstre forstykke, strikkes med fv. 1: Strik som til højre 
forstykke.

Ærmer, der strikkes 1 stk i fv. 2 og 1 stk i fv. 3: Slå på 
rundp 4, 45 (49) 53 m op og strik 7 cm rib 1 r – 1 vr. 

Skift til rundp 8 og patentstrik. Strik lige op til ærmet må-
ler 39 (40) 41 cm, eller ønskede ærmelængde.
Luk af. Strik det andet ærme magen til.

Bælte, strikkes med fv. 2: Slå på rundp 4, 11 m op og 
strik rib således:
1.p: * 1 r, 1 vr * gentag fra * til * og slut med 1 r.
2.p: 2 r, * 1 vr, 1 r * gentag fra * til * og slut med 2 r
Gentag disse 2 p til bæltet måler 150 cm. Luk af.

Montering: Sy skulderne sammen. Sy sidesømmene 
sammen, men lad 24 (26) 28 cm stå åben til ærmegab. Sy 
ærmerne sammen og sy dem i ærmegabene. 

Patentstrik strikkes indenfor 1 kantm, så der kommer en knudemaske i begge sider: 
1.p (vrangsiden) 1 kantm * slå om, 1 vr løs af, 1 r * gentag fra * til * p hen og slut med slå om, 1 vr løs af, 1 kantm.
2.p (retsiden) 1 kantm * strik omslag og næste m ret sm, slå om, 1 vr løs af, * gentag fra * til * p hen og slut med strik 
omslag og næste m ret sm, 1 kantm.
3.p (vrangsiden): 1 kantm * slå om, 1 vr løs af, strik omslag og næste m ret sm, * gentag fra * til * p hen og slut med slå 
om, 1 vr løs af, 1 kantm.
Gentag p 2 og 3 igennem hele arb.

OBS: Hele arb strikkes med 3 tråde garn.

NO. M13

Variant 1: Farve 1: 06, farve 2: 05, farve 3: 29. Variant 2: Farve 1: 78, farve 2: 65, farve 3: 61.


