Opskrift 1613/4

Jakke i hulmønster i Linea

Str:

S/M

(M/L)

L/XL

Brystvidde:

100

(110)

120

cm

Hel længde:

58

(60)

62

cm ( målt ved skulder)

Ærmelængde:

45

(44)

43

cm

Garn:

Linea ( 34 % hør, 29 % bomuld, 37 % viscose)

Garnmængde:

5

Pinde:

Jumperpinde 3, hæklenål 3½

Strikkefasthed:

20 m hul-mønster = 10 cm på pinde 3

(5)

6

ngl

(28 m glatstrikning = 10 cm på pinde 3
Mønster:
1.p (retsiden) –1 km, 1 r, * slå om, 2 r sm * gent fra * til * og
slut med 1 r.
2.1 km, 1 vr * slå om 2 vr sm * gentag fra * til og slut med 1 r.
Gentag disse 2 pinde, gennem hele arb.
OBS - Vær opmærksom på, at når der strikkes 2 m sm, så er det altid
omslaget fra forrige pind, som ligger FØRST på pinden.
Ryg:
Slå op med p 3 - 103 (113) 123 m og strik 1 p vrang. ( 1. p er arb.s vrangside) .
Fortsæt med at strikke de 2 mønsterpinde gennem hele arb. Strik til arb måler 41
(42) 43 cm. Luk 4 m i hver side til ærmegab, og strik videre lige op til arb måler hel
længde. Nu lukkes til skrå skulder, på hver 2. p for: 6,6,6,6,6,6 - ( 6,6,6,7,7,7) 7,7,7,7,7,7 m = 23(27) 31m som lukkes af.

Højre forstykke:
Slå op med p 3 – 7 (9) 11 m, og strik 1 p vrang. ( 1. p er arb.s vrangside). Strik
mønster efter beskrivelsen, men tag 2 m ud i slutningen af hver 2. p ( på vrangsiden).
De nye masker strikkes med i mønster. Tag ud på denne måde, til der er 69(73) 77 m
på pinden. Sæt en mærketråd, 36(39) 42 m inde fra skuldersiden, for at markere de
masker som senere skal lukkes af til skrå skulder. Nu startes indtagninger. – og husk
ved samme højde som på ryggen, lukkes 4 m af til ærmegab, i arbs ene side, som på

ryggen. ( læs resten af forstykket igennem, inden der strikkes). –Tag 1 m ind i
slutningen af skiftevis hver 2. og hver 4. p ( på vrangsiden) og når mærketråden til
markering af de 36 (39) 42 m nås, strikkes lige op, til mærketråden til skuldermasker
nås/og alle skuldermasker er lukket af.
Venstre forstykke:
Slå op som på venstre forstykke, og strik 1 p vrang. – tag 2 m ud i slutningen af hver
retsiden pind, til der er 69 (73) 77 m på pinden. Start indtagninger. Tag 1 m ind, i
slutningen af skiftevis hver 2. og hver 4. pind, til mærketråden til markering af
skuldermasker nås, og der strikkes lige op, til skuldermaskerne er lukket af.
Ærmer: Slå op med p 3 – 47 (49) 51 m og strik 1 p vrang. ( 1. p er er arb.s
vrangside). Fortsæt i mønster. Strik til ærmet måler 3 cm. Start udtagninger. Tag ud
ved at strikke 2 gange i 2. m og 2 gange i næstsidste m ( indenfor km i hver side) .
De nye masker strikkes med i mønster, når der er maskerne nok – dvs hver gang der
er taget 2 m ud, strikkes de med i mønster. Gentag udtagningerne, på denne måde,
for hver 3 cm til der er 71 (75) 79 m på pinden. Når arb måler 45 (44) 43 cm, lukkes
der af således: luk de første 2 m på pinden, de næste 4 pinde = 63 (67) 71 m på
pinden. Luk maskerne af.
Montering:
Sy skuldersømmene sammen. Sy ærmerne i. Sy ærme og sidesømme sammen.
Hækl med hæklenål nr 3½ en række fm rundt langs hele jakken. Start ved den ene
sidesøm, hækl videre op langs forstykket, rundt langs nakken, ned langs modsatte
forstykke, og slut omg med 1 kædemaske i 1. fm. Hækl derefter en omgang
krebsemasker ( fm hæklet fra venstre mod højre), 1 krebsemaske i hver fm fra
omgangen før.
Hækl på samme måde, rundt i begge ærmekanter.
Pres arb let.
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