
 
 
 
Opskrift 1114/2 Hulmønstret jakke i Miranda   
 

Str:   S (M) L (XL) 

Brystvidde: 100 (110) 120 (130) cm 

Hel længde: 70 (72) 74 (76) cm 

Ærmelængde: 43 (43) 44 (45) cm 

Pinde:                  Rundpind 3½ - evt lige pinde 3½ 

Garn:   Miranda fv 30   

Garnforbrug: 8 (9) 10 (11) ngl  

 

Strikkefasthed: 24 m glatstrikning = 10 cm på pinde 3½ 

Strikkefasthed: 16 m hulmønster = 10 cm på pinde 3½ 

 

Mønster: 

1. p = retsiden: strik alle m ret. 

2. p = vrangsiden: 1 km ret, *2 r sm, slå om * gentag fra * til * og slut 

med 1 km. 

3. p = retsiden: Strik alle m ret. 

4. p = vrangsiden: 1 km ret, * slå om, 2 r sm * gentag * til * og slut m 

med 1 km. 

 

Gentag disse 4 pinde gennem hele arb. 

 

 

Ryg/forstykker: Slå op med rundpind 3½ og dobbelt garn- 168 (184)200 

(216) m – bryd den ene tråd, og strik  ret (= arb.s vrangside) Fortsæt med at 

strikke mønster INDENFOR 10 m i hver side, som strikkes ret gennem hele arb, 

og er forkanter.   

Strik til arb måler 35 (36) 37 (38) cm. Nu strikkes knaphuller i højre forkant 

således: Strik 3 m ret, strik 2 r sm, slå op pinden 2 gange, strik 2 r sm, strik 3 

m ret. Strik pinden ud. På næste p fra vrangsiden, strikke der, 1 r, 1 vr i de 2 

omslag. Fortsæt i hulmønster som før, og gentag knaphullet når arb måler 44 



(45) 46 (47) cm. OBS – de næste 2 knaphuller strikkes først når arb er delt – 

med igen 9 cm mellem hvert knaphul.  

Når arb måler 47 (48) 49 (50) cm, deles arb i ryg og 2 forstykker således: 44 

(48) 52 (56) m forstykke, 80 (88) 96 (104)  m ryg, 44 (48) 52 (56)  m 

forstykke.  

 

Ryg: Fortsæt lige op til 3 cm før hel længde: Sæt de midterste 26(30) 34 (38) 

m på en nål til nakke, og strik hver side færdig for sig. Luk yderligere ved 

nakken for 1,1 maske = 25 (27) 29 (31) m til rest, som sættes på en nål til 

skulder, ved hel længde. Strik den anden side færdig på samme måde, blot 

spejlvendt.  

 

Venstre forstykke: : 44 (48) 52 (56) m Fortsæt lige op til arb måler (61) 63 

(65) 67 cm. –Sæt de forreste 10 forkantsmasker på en nål, og fortsæt i 

mønster, samtidig med der tages ind til hals, på hver 2. p således:  3,2,2,1,1 

(4,3,2,1,14) 4,3,2,2,1,1 (4,4,3,2,1,1) = 25 (27) 29 (31) m til rest, som sættes 

på en nål til skulder, ved hel længde. Strik den anden side færdig på samme 

måde, blot spejlvendt.  

 

Højre forstykke: Strikkes som venstre blot spejlvendt. Husk knaphul 

undervejs.  Der lukkes til halsudskæring på samme måde, og sæt de restende 

m på en nål ved hel længde:  

 

Ærmer: Strikkes frem og tilbage på rundpinden.  

 

Slå op med p 3½ og dobbelt garn - 56 (58) 60 (62) m, bryd den ene tråd og 

strik 1 p ret. ( 1. p er arb.s vrangside) Fortsæt i mønster efter beskrivelsen 

indenfor 1 km i hver side. Strik til arb måler 5 cm. Start udtagninger. Tag 1 m 

ud i hver side, inden km. Gentag udtagningerne for hver 2 cm til der er 72 (76) 

80 (84) masker på pinden. De nye m strikkes med i mønster efter hånden. 

Strik til ærmet måler hel længde. Luk maskerne af. Strike et ærme mere.  

 

Montering: Strik skuldrene sammen. Sy ærmerne i. Sy ærmesømmene.  

Hals: Saml op med rundpind 3½  jævnt rundt i halsen ca 116 (118) 120 (122) 

m. Strik ret frem og tilbage, til der er 4 riller – husk sidste knaphul. Luk af i ret.  

Sy knapper i, og læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre. 

 

Design og opskrift: 

Sanne Lousdal 

 

 

 


