
Opskrift nr. 2802 Lille damejakke i Fiesta 
 
Størrelse: S (M)  L          (XL) 
 
Mål 
Vidde, ca.: 92 (102) 112        (122) cm    liggende mål 
Længde: 62 (67)  72         (77)   cm    liggende mål, strækker sig, når jakken 
                                 kommer på 
 
Garn: Fiesta (40 % viscose, 35 % cotton og 25 % nylon, 50 g = 140 m) 
 
Garnforbrug: 8 (9)  10            (11) ngl fv 08 
                                 
Pinde: Rundpind (80 cm) nr. 4 og nr. 4 ½. 
 
Strikkefasthed:      25 m i mønster på p nr. 4 ½ = 10 x 10 cm.  
                                Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde. 
 
 
NB! Der strikkes frem og tilbage på rundpindene.   
 
Jakken strikkes ud i ét. 
 
Mønster (deleligt med 2):  
1.-6. p: r 
7. p: 1 km, *2 r sm, slå om*, gentag fra * til* p ud, slut med 1 km. 
8. p: 1 km, *lad omslaget falde, 1 r*, gentag fra * til * p ud, slut med 1 km. 
9. p: 1 km, *strik 1 r og 1 dr r i hver m*, gentag fra * til * p ud, slut med 1 km. 
10.-12. p: strikkes som 7.-9. p. 
Kontroller masketallet 
Gentag 1.-12. p, som danner mønstret. 
 
Venstre forstykke 
Slå 54 (62) 70 (78) m op på p nr. 4 og strik 4 cm rib, 1 r,1vr. Skift til p nr. 4 ½ og strik mønster, til  
arb måler 35 (39) 43 (47) cm. Sidste p strikkes fra vr-siden. Luk til hals i slutn af hver 2. p således: 
Strik til der er 3 m tilbage, strik 2 m sm, 1 km. Disse indtagn foretages i alt 20 (21) 22 (23) gange,  
samtidig med der påbegyndes udtagning til ærme, når arb måler 39 (43) 47 (51) cm.  
Udtagning: 2x1 m, 3x2 m, 2x3 m, 4 m, 7 m, 31 (36) 41 (44) m. Strik lige op i ærmesiden og med 
indtag i halssiden til arb måler 62 (67) 72 (77) cm. Slut med 3. eller 9. p i mønstret. 
Lad arb hvile. 
 
Højre forstykke 
Strikkes spejlvendt af venstre forstykke. De 20 (21) 22 (23)  indtagninger strikkes dr r sm. 
 
Ryggen 
Forstykkerne sættes på en fælles p, idet der slås 44 (44) 48 (48) masker op imellem (hals). 
Sæt 1 mærketråd. 
Strik ryggens ærmer symmetrisk om mærketråden med indtagninger i stedet for udtagninger. 
Strik derefter ryggen lige op og afslut med ribkant, som på forstykkerne.  
 
 
Montering 
Sy ærme- og sidesømme sm.  
Forkanter: Strik fra r-siden med p. nr. 4 på højre forstykke 97 (105) 113 (121) m op, 48 (52) 56  
(60) m op i halsen på ryggen og 97 (105) 113 (121) m op på venstre forstykke. Strik 3 cm rib, 1 r, 1 vr. Begyn
d og slut fra vr-siden med 1 vr. Luk løst af, evt. med en tykkere p, så kanten ikke  
strammer. 


