
Opskrift 1124/2 Rille-jakke i Miranda med bølgekant 

 
Størrelse: XS (S) M (L/XL) XXL 

 
Overvidde  88 (100) 111 (122)  132 cm 

 
Vidde nede: 100 (111) 122 (134) 144 CM 

 
Længde: 85 (87) 89 (91) 93 cm 
 

Garn:  Miranda fv 18  (45 % bomuld, 23 % hør, 32 % acryl) 50 g = 145 m 
 

Garnforbrug: 8 (9) 9 (10) 11 ngl 
  

Pinde: Rundpind 4, rundpind 3.5  
 

Strikkefasthed: 21 masker retstrikning = 10 cm på pinde 4 
 

Info: Mål arb hængende på pinden, da retstrik gerne vil give sig lidt i brug.  
 

Mønsterkant: 1. p ret ( vrangsiden) 
 2. p ret ( retsiden) 

 3. p ret ( vrangsiden) 
 4. p: 1 r ( km), 2 r sm, * 4 r, slå om, 1 r, slå om, 4 r, 3 r sm * 

gentag fra * til *  til der resterer 12 m på pinden, strik 4 r, slå 
om, 1 r, slå om, 4 r, 2 r sm, 1 km 

 5. p : ret 
 6. p: 1 km, 2 r sm * 3 r, slå om, 3 r, slå om, 3r,  3 r sm * gentag fra 

* til * til der resterer 12 m på pinden, strik 3 r, slå om, 3 r slå om, 3 

r,  2 r sm, 1 km 
 7. p: ret 

 8. p : 1 km, 2 r sm, * 2 r, slå om, 5 r, slå om, 2 r, 3 r sm * Gentag 
fra * til * til der resterer 12 m på pinden, strik 2 r, slå om, 5 r, slå 

om, 2 r, 2 r sm, 1 km.  
 Gentag disse 8 pinde  - 3 gange til nederste kant.  

 
 

Ryg/Forstykke: Slå op med rundpind 4 – 219 (243) 267 (291) 315 og strik mønster 
efter beskrivelsen i alt 24 pinde. Fortsæt i retstrik til arb måler 15 cm 

efter kanten. Strik 1. knaphul i arb.s højre side således: 2 r, 2 r sm, 
slå om, slå om, 2 r sm. På næste pind strikkes 1 r, 1 vr i det dobbelte 

omslag. 
 OBS: Gentag knaphullet for hver 9 (9) 10 (10) 10 cm. 

 Når arb måler 20 cm, startes indtagninger til figur. 
 Sæt 2 mærketråde med: 105 (117) 129 (141) 151 m til ryggen og 57 

(63) 69 (75) 82 til hvert forstykke. Strik frem til 3 m før 
mærketråden, strik 2 dr r sm, strik 2 ret ( mærketråden sidder midt 

mellem disse 2 masker), strik 2 r sm. Strik frem til 3 m før næste 
mærketråd, og gentag indtagningerne der = 4 m taget ind. 



 Gentag indtagningerne med 4 cm´s mellemrum – i alt 6 indtagninger 

og 24 m taget ind = 195 (219) 243 (267) 291 m på pinden.  
 = 93(105) 117 (129) 139 m til ryggen. 

 = 51 (57) 63 (69) 75 m til hver forstykke. 
 Strik til arb måler 66 (67) 68 (69) 70 cm.  

 Nu lukkes 2 m af til ærmegab i hver side således: Strik 50 (56) 62 
(68) 74 m, luk af 2 m af, strik 91 (103) 115 (127) 137 m, luk 2 m af, 

strik 50 (56) 62 (68) 74 m. 
 Strik ryg og forstykker færdige hver for sig.  
Ryg: Fortsæt lige op i retstrik til arb måler 3 cm før hel længde. Sæt de 

midterste 33 (35) 39 (43) 47 m på en nål til nakke, og strik hver side 
færdig for sig. Luk yderligere ved nakken, på hver 2. p for 1,1 m = 

27 (32) 36 (40) 43 m til rest, som sættes på en nål ved hel længde. 
Strik den anden side færdig på sammen måde blot spejlvendt.  

Forst venstre: Fortsæt lige op i retstrik til arb måler 10 cm før hel længde, luk til 
hals, på hver 2. p for: 7,6,3,2,2,1,1,1 ( 7,5,3,3,2,2,1,1) 

7,5,4,4,2,2,1,1 (7,6,4,4,3,2,1,1) 7,7,6,4,3,2,1,1 = 27 (32) 36 (40) 
43 m til rest, som sætte på en nål ved hel længde.  

Forst højre: Strikkes som venstre, blot husk knaphuller. 
 

Ærmer:  Slå op med p 4, 51 (51) 51 (63) 63 m, og strik 24 pinde mønsterbort.  
 Fortsæt med 3 pinde glatstrik med VRANGSIDEN udad. ( ombukskant 

til ærmeborten), alle mål tages fra toppen af ombukskanten. 
 Reguler maskeantallet på først p omvendt glat til 47 (49) 51 (59) 61 

m. Fortsæt derefter i retstrik til arb måler 9 cm. Nu startes 
udtagninger. Tag 1 m ud i hver side, og gentag udtagningerne på 

hver 6. pind, til der er 83 (85)87 (89) 91 m på pinden. Når arb måler 
43 (44) 45 (45) 46 cm eller ønsket længde, lukkes alle m af.  

Montering: Strik skuldrene sammen. OBS husk at slutte med 1 p ret fra 

vrangsiden, på begge skuldre, så der er ikke bliver en flad ” 
overgang” på skuldersømmen 

Halskant:  Saml op med rundpind 3½ masker jævnt rundt i halsen, ca 128 (130) 
132 (134) 136 m. De hvilende m strikkes ret. Strik nu frem og tilbage 

i retstrik i alt 13 pinde. Luk af på 14. pind i ret – lidt fast. Husk sidste 
knaphul 

 Sy ærmerne i. Sy ærmerne sammen. Hæft ender, og sy knapper i. 
 

 
 Design og opskrift: 

 Sanne Lousdal 
 

 
 

 
 

 

 


