
 
 
Opskrift 4308 Jakke med striber i Papyrus  
 

Str:  S (M) L (XL) XXL 

Brystvidde: 92 (100) 108 (116) 124 cm  

Hel længde: 56 (58) 60 (62)   62 cm  

Ærmelængde: 43 (43) 44 (44)   44 cm  

Garn:   Papyrus (78 % Bomuld, 22 % silke) 50 gram = 120 meter.  

Garnmængde: 

Råhvid fv 02 3 (4) 4 (5) 5 ngl                   

Beige fv 22 3 (4) 4 (5) 5 ngl 

Kontrast fv 14 1 (2) 2 (2) 2 ngl 

Pinde:   Rundpind 3½ og 4   

Strikkefasthed: 20 m glatstrik = 10 cm på pinde 4 

Info: 1. og sidste m strikkes ret på alle pinde og er  

kantmaske  (km) 

 

Ryg/Forstykker: Slå op med rundpind 3½ -og kontrastfarve 184 (200) 216 

(232) 248 m og strik 6 p glatstrik frem og tilbage. ( 1. p strikkes vrang og er 

vrangsiden af arb) , Strik 1 p ret fra vrangsiden til ombukskant, og strik igen 6 pinde 

glatstrik. Skift til p 4.  

*Skift til råhvid og strik 4 p glat, skift til beige og strik 4 p glat* Gentag fra * til* 

gennem hele arbejde. Strik lige op til arb måler 37 (38) 40 (41) 40 cm ( målt fra 

ombukskanten). Del arbejdet således: Strik 44 (48) 52 (56) 60 m glat, luk 2 m af til 

ærmegab, strik 92 (100) 108 (116) 124 m ryg, luk 2 m af til ærmegab, strik 44 (48) 

52 (56) 60m glat.  Strik hver del færdig sig. 

Højre forstykke: Fortsæt lige op i stribemønster, til arb måler 12 cm før hel længde 

( målt fra ombukskanten). Strik nu de næste 17 (19) 21 (23) 25 m fra vrangsiden, og 

sæt dem til hvile – strik pinden ud. Tag derefter videre ind til hals, ved at lukke af fra 

vrangsiden, på hver 2. p for 2,2,2,1,1 m = 19 (21) 23 (25) 27 m til rest, som sættes 

på en nål ved hel længde. Slut gerne med 2 pinde af en stribe.  



Venstre forstykke: Strikkes som højre, blot spejlvend.  OBS – det er smart at starte 

med en pind fra retsiden, inde mod midten af forstykket. Så bliver maskerne strikket 

– og sat til hvile på samme ”pind” i farven, som på højre forstykke. Alle aflukninger til 

hals, sker da fra retsiden, og igen bliver de på nøjagtig samme pind i højden  ( så ikke 

farven ” hopper” ved halsudskæringen – overfor hinanden. 

Ryg – 92 (100) 108 (116) 124 m. Fortsæt lige op til 3 cm før hel længde. Sæt de 

midterste 48 (52) 56 (60) 64 m på en nål til nakke, og strik hvere side færdig for sig. 

Luk yderligere ved nakken, for 2,1 m = 19 (21) 23 (25) 27 m til rest, som sættes på 

en nål ved hel længde. Strik den anden side færdig på samme måde, blot spejlvendt.  

Ærmer: Slå op med p 3½ og kontrastfarve 40 (40) 42 (42) 44 m , strik 6 p glatstrik 

frem og tilbage (1. p er vrangsiden). Strik 1 p ret fra vrangsiden, strik igen 6 pinde 

glatstrikning. Skift til pinde 4 og fortsæt i stribemønster. Når arb måler 5 (4) 4 (4) 4 

cm startes udtagninger. Tag 1 m ud i hver side indenfor km. Gentag udtagningerne 

for hver 2 (1½) 1½ (1½) 1½ cm til der er 76 (80) 84 (84) 88 m på pinden. Ved hel 

længde, lukkes alle m af. Tilpas gerne, så der sluttes med en hel stribe. Strik et ærme 

mere.  

Strik skuldrene sammen 

Forkant højre: Saml op med pind 3½ og kontrastfarve,1 m i hver p, men spring ca 

hver 4. p over. Ca 90 (94) 98 (102) m. Saml op – frem til de hvilende m ved halsen. 

Strik 6 p glat, strik 1 p ret fra vrangsiden, strik 6 p glat, og luk af.  

Forkant venstre: Start ved halsens hvilende m, og saml op som på højre forkant. 

Strik på samme måde, og luk af. 

Buk forkanter om til vrangsiden, og sy disse til. 

Halskant: Saml op langs forreste del af den ombukkede forkant, strik de hvilende 

halskantsmasker glat, saml m op frem til de hvilende nakkemasker, strik disse glat, 

saml m op frem til de hvilende halsmasker i modsatte side, strik disse glat, saml m op 

langs forreste del af den ombukkede forkant. Ca 154 (156) 158 (160) Strik 

glatstrikning, og tag på første p 30 m ind jævnt fordelt. Strik 6 p glat. Strik 1 p ret fra 

vrangsiden til ombukskant, strik 6 p glat. Luk m af. Buk halskanten om til vrangsiden, 

og sy den til.   

Montering: Sy ærmerne i. Sy ærmesømmene sammen.  

Læg arbejdet mellem fugtige stykker, og lad det tørre. Sy evt trykknapper i jakken, 

hvis det ønskes.  
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