
Opskrift 2905/2 Lang jakke med lommer 

Størrelse: (S) M (L) XL  (XXL) 

Overvidde: 96 (101) 106 (112) 120 cm 

Længde: 87 (90) 93 (95) 97  cm 

Garn: Bamboo Jazz (50 % bomuld, 50 % bamboo, 50 g = 132,5 m) 

 fra Cewec 

Garnforbrug: 14          (15) 16 (16) 17 ngl   fv 210 

Pinde: Rundpind 3 og hæklenål 2½ 

Strikkefasthed: 27 m i dblt perlestrik på p 3 = 10 cm 

 Passer strikkefastheden ikke, prøv da med grovere eller finere pinde. 

Mønster dblt perlestrik deleligt med 2: 

P 1: 1 r, 1 vr over alle m 
P 2: Strik som m viser  
P 3: Strik vr over r og r over vr 
P 4: Strik som m viser  
Disse 4 p gentages. 

Ryg: Slå 124 (130) 138 (146) 156 m op på p 3 og strik 4 p r, idet der tages ud jævnt fordelt til 130 
(136) 144 (152) 162 m på sidste p. Skift til mønster og strik lige op til arb måler 66 (68) 70 (71) 73
cm. Luk til ærmegab i hver side for 4,3,2x2,2x1 (5,3,2x2,2x1) 6,3,2x2,2x1 (7,3,2x2,2x1) 7,3,2x2,2x1
m. Strik lige op til arb måler 2 cm fra fuld længde. Luk til hals for de midterste 32 (34) 36 (38) 40 m.
Strik hver skulder færdig for sig. Luk yderligere for 2x1 m mod halsen. Sæt de resterende m i hvil.
Disse m strikkes senere sm med skuldermaskerne på forstykkerne.

Venstre forstykke: Slå 62 (66) 69 (73) 78 m op på p 3 og strik 4 p r. Obs: Tag ud jævnt  
fordelt til 66 (68) 72 (76) 82 m på sidste p. Skift til mønster og strik samtidig de sidste 4 m mod  
forkanten r på resten af forstykket (forkant). Strik lige op til arb måler 24 (25) 26 (27) 28 cm. På  
næste p fra vr-siden strikkes et hul til lommen: Strik 4 r +21 m mønster (alle str.) ind fra forkanten,  
strik 24 r, strik mønster p ud. På de næste 4 p strikkes efter denne inddeling. På næste p lukkes de  
24 m r af, ikke for løst. Lad arb hvile. 
Lomme: Slå 24 m op på p 3 og strik 11 cm glat. Sæt lommens masker ind i stedet for de aflukkede  
m og fortsæt i mønster til ærmegab.  
Luk til ærmegab som på ryggen og strik lige op til arb måler 10 (10) 11 (11) 11 cm fra ærmegab. Luk 
til hals på hver 2. p for 8,3,2x2 m på alle str. Strik derefter 2 m sm i slutningen af hver p mod halsen,  
til der er samme antal som på skulderen på ryggen. Strik lige op, til forstykket måler som ryggen.  
Strik skuldersømmen sm, eller luk af og sy sømmen sm.  

Højre forstykke: Strikkes som venstre, blot spejlvendt. Dvs. at de 2 m sammen mod halsen 
strikkes 2 dr m sm.  



Ærmer: Slå 50 (54) 56 (60) 64 m op på p 3 og strik 4 p r, idet der tages ud jævnt fordelt til 56 (60)  
62 (66) 70 m på sidste p. Skift til mønster og strik udtagninger i hver side på hver 8. p til 98 (102) 
104 (108) 112 m på pinden. Fortsæt lige op til arb måler 42 (43) 43 (44) 44  cm eller ønsket 
længde. Luk for 3 m i begyndelsen af de næste 2 pinde. Derefter lukkes for 1 m i beg og slutn af 
HVER p, til der er 64 (68) 68 (72) 74 m tilbage. Luk derefter for 1 m i beg af hver p til 52 (54) 54 
(56) 56 m. Derefter lukkes for 1 m i beg og slutn af de næste 4 p. Luk derefter for 3 m i 
begyndelsen af de næste 8 p. Luk de sidste m af på én gang. 
   
Montering: Sy sidesømmene sammen. Sy ærmerne i. Sy ærmesømmene sammen. Sy lommen 
fast på indersiden af forstykkerne med løse sting. 
 
Halskant: Strik på p 3 fra r-siden 36 (38) 40 (42) 42 m op i halsen på hvert forstykke og 34 (36) 38 
(40) 42 m op i halsen på ryggen. Strik 4 p r. Luk løst af på 5. p.  
 

 
Design og opskrift: Cewec 
 
 
 
 


