


1848 - Jakke i Mayflower Super Kid Silk. 
 

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

Overvidde cm: 116 (120) 124 (128) 132 (136) 

Længde ca. cm: 63 (65) 67 (69) 71 (73) 

Fv. 31, Pink, ngl.: 9 (9) 10 (10) 11 (11) 

Pinde: 5 ½ og 6 

Rundpind (60 cm): 5 ½ og 6 

Strømpepinde: 2 strømpepinde til bæltesnoren 

Kvalitet: Mayflower Super Kid Silk. 76 % Kid Mohair, 24 % Silke, 195 m pr. 25 gram. 

Tilbehør: 3 knapper 

Strikkefasthed: 15 m og 20 p i glat på p nr. 6 = 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. 
 

 

Modellen strikkes med dobbelt garn. 

 

Kædekant: Den første m på alle pinde tages vrang løs af med garnet foran masken og den sidste m strikkes 

ret.  

 

Ryg og forstykker strikkes samlet op til 

ærmegabene. 

Slå 191(197)203(209)215(221) m op med dobbelt 

garn på p nr. 5½ og strik 4 p rib = Rts: 1 km som 

kædekant, * 1 vrang, 1 ret, gentag fra * og slut 

med 1 vrang, 1 km som kædekant. Skift derefter 

til p nr. 6 og fortsæt således: Strik 1 km som 

kædekant og 7 m rib som før til forkant, 175(181) 

187)193(199(205) m i glat, slut med 7 m rib som 

før og 1 km som kædekant. Sæt et mærke i 

begge sidesømme = 52(53)54(55)56(57) m pr. 

forstykke og 87(91)95(99)103(107) m til ryggen. 

Strik lige op, til arb måler 16(17)18(19)20(21) cm 

og strik det første knaphul ved højre forkant: Strik 

de første 3 m, luk de næste 2 m og strik p færdig. 

På den følgende vrangsidepind slås 2 nye m op 

over hullet og der fortsættes som før. Strik de 

følgende 2 knaphuller på samme måde med en 

indbyrdes afstand på 15 cm. Samtidig, når arb 

måler 26(27)28(29)31(32) cm, strikkes løbegang 

til bælte således: Sæt de første 16 m på en 

maskeholder, strik de næste 159(165)171(177) 

183(189) m i glat og sæt de sidste 16 m på en 

maskeholder. Fortsæt frem og tilbage i glat med 

kædekanter over de midterste 159(165)171(177) 

183(189) m, til der er strikket 12 pinde i alt. Skyd 

nu en tyndere pind ind i vrangløkkerne på bag-

siden 12 pinde under maskerne på arbejdspinden. 

Det er nemmest at bruge en rundpind, som jo er 

fleksibel. Strik nu de første 16 m som før, læg 

rundpinden op bag  

 

 

arbejdspinden og strik maskerne på de to pinde 

ret sammen med 1 m fra hver pind, så der dannes 

en løbegang. Strik løbegangen sammen hele 

vejen langs de 159(165)171(177)183(189) m og 

slut med at strikke de sidste 16 m som før. 

Fortsæt i glat og med 8 m rib ved forkanterne. Når 

arb måler ca. 49(50)51(52)53(54) cm (lige efter, at 

det sidste knaphul er strikket i højre forkant), 

deles det i sidesømmene til ærmegab. 

 

Højre forstykke. 

52(53)54(55)56(57) m. Der tages ind til V-hals og 

ærmegab samtidig: Tag 1 m ind til V-hals i højre 

side således: Strik de 8 m i forkanten, strik de 

næste 2 m ret sammen og strik p færdig. Gentag 

denne indtagning på hver 2. p 8 gange og derefter 

på hver 4. p 5 gange. Samtidig: Luk til ærmegab i 

venstre side af arb på hver 2. p for 1 x 3 m, 1 x 2 

m og 3 x 1 m = 31(32)33(34)35(36) m. Når ærme-

gabet måler 19(20)21(22)23(24) cm, strikkes de 

23(24)25(26)27(28) m over skulderen parvist ret 

sammen = 12(12)13(13)14(14) skuldermasker og 

8 forkantmasker tilbage. Sæt de 12(12)13(13) 

14(14) skuldermasker på en maskeholder. Slå 1 

ny m op mod skuldersiden = 9 m og fortsæt lige 

op i rib til ryggens halskant. Når der er strikket 

10(10)11(11)12(12) cm, sættes også disse m på 

en maskeholder. 

 



Ryg. 

87(91)95(99)103(107) m. Luk til ærmegab i begge 

sider på hver 2. p for 1 x 3 m, 1 x 2 m og 3 x 1 m 

= 71(75)79(83)87(91) m. Fortsæt derefter lige op, 

til ærmegabet måler 19(20)21(22)23(24) cm. På 

næste retsidepind strikkes de første 23(24)25(26) 

27(28) m parvist ret sammen til skulder. Luk de 

næste 25(27)29(31)33(35) m til halsudskæring og 

strik de sidste 23(24)25(26)27(28) m parvist ret 

sammen. 

 

Venstre forstykke. 

Strikkes mage til det højre, blot spejlvendt. 

 

Strik skuldrene sammen ved at lægge pindene 

med de modsvarende skuldermasker sammen ret 

mod ret. Strik maskerne sammen i ret med 1 m fra 

hver pind og luk samtidig af. 

 

Strik halskanten sammen midt bag på samme 

måde som skuldrene og sy halskanten fast langs 

ryggens halsudskæring. 

 

Ærmer. 

Slå 42(44)46(48)50(52) m op på p nr. 5½ og strik 

12 p glat. Skyd en tyndere pind ind i maskerne i 

opslagningspinden og læg ærmet op: Læg 

opsamlingspinden op bag arbejdspinden og strik 

maskerne sammen i ret med 1 m fra hver pind. 

Fortsæt i glat på p nr. 6, idet der tages 16 m jævnt 

ud på den 1. p = 58(60)62(64)66(68) m. Strik lige 

op, til ærmet måler 30(30)31(31)32(32) cm og luk 

til ærmekuppel i begge sider på hver 2. p for 1 x 3 

m, 1 x 2 m, 12(13)14(15)16(17) x 1 m og 1 x 2 m 

= 20 m. På den næste retsidepind strikkes disse 

m parvist ret sammen = 10 m. Luk m af på den 

næste retsidepind. Strik det andet ærme mage til. 

 

Sy ærmerne sammen og sy dem i, idet de rynkes 

let til op mod skuldrene. 

 

Sy knapperne i venstre forkant. 

 

Bæltesnor. 

Slå 4 m op på strømpepindene og strik 

bæltesnoren således: Slå 4 m op på p nr. 5 med 

3-dobbelt garn og * strik 4 ret, vend ikke arb, men 

skub maskerne tilbage til starten af pinden, før 

garnet bagom og gentag fra *. Træk undervejs i 

snoren, så den bliver pænt rund. Når snoren 

måler ca. 150-180 cm, lukkes m af. Hæft ender så 

usynligt som muligt.  

 

 

 

Træk snoren gennem løbegange i taljen med en 

sikkerhedsnål og bind en knude for hver ende. 

 

 

LH 

 


