
Opskrift 2804-2 Avis-jakke i Fiesta 
 

Str.:  S (M) L (XL) 

Brystvidde: 100 (112) 124 (130) cm 

Vingefang: 124 (126)  131 (134) cm 

Hel længde: 83 (85) 85 (87) cm  

Garn:                   Fiesta (40 % viscose, 35 bomuld, 25 % nylon, 50 g = 140 m)  

Garnmængde: 13 (13) 14 (15)           ngl (fv. 9) 

Pinde:   Rundpind 4 ½ 

Strikkefasthed: 23 m glatstrikning = 10 cm på pinde 4 ½          

 

1. og sidste m på alle pinde strikkes ret = kantmaske.    

 

Ryg/ærmer: Slå 130 (142) 156 (166) m op med p 4 ½ og strik rib således: (1. p er 

vrangsiden). 1 km, 1 vr, * 2 r, 2 vr *, gentag fra * til * og slut med 2 r, 1 vr, 1 km. 

Strik i alt 5 cm rib. Fortsæt i glatstrikning og tag på første p 12 (12) 16 (16) m ind 

jævnt fordelt til 118 (130) 142 (150) m. Strik glatstrikning til arb måler 53 (55) 55 

(57) cm. Nu begyndes udtagninger til vidt ærme. Fortsæt i glatstrikning og slå 5 nye 

m op i slutningen af hver p, til der er slået 85 (80) 80 (80) nye m op i hver side = 288 

(290) 302 (310) m på pinden. Fortsæt i glatstrik til arb måler 10 cm før hel længde.  

Nu begyndes aflukning til skrå skulder, begyndende ved håndleddet. Luk i hver side 

på hver 2. pind for 14 m x 7 på alle str., og derefter for 12,12 (12,13) 10,10,10 

(10,10,13), SAMTIDIG med de midterste 40 (40) 42 (44) m sættes på en nål til hals, 

når arb måler 3 cm før hel længde, og hver side strikkes færdig for sig.  

Luk yderligere ved halsen på hver 4. p for 1,1 m, samtidig med der forsat lukkes af til 

skrå skulder, som beskrevet tidligere. Når alle skulderaflukningerne er foretaget, er 

der ingen masker til rest. Strik den anden side færdig på samme måde, blot 

spejlvendt.  

 

Venstre forstykke/ærme: Forstykket begyndes 5 cm oppe, da ribkanten strikkes på 

forstykkerne til sidst og fylder 5 cm. 

Slå 34 (40) 46 (50) m op med p 4 ½ og strik 1 p vrang (1. p er arbs vrangside). Nu 

begyndes udtagninger til runding mod forkanten. Slå 2 nye m op i slutningen af 

pinden på hver 2. p x 6 = 46 (52) 58 (62) m. Fortsæt med at tage 1 m ud indenfor 

km på hver 4. p, til der taget ud til 59 (65) 71 (75) m. Fortsæt lige op i glatstrikning 

til arb måler 48 (50) 50 (52) cm. (Dette er nu samme højde som ryggen, hvor der 



begyndes udtagninger til ærmer, (blot mangler de 5 cm rib nederst) og arbejdet er 5 

cm kortere end ryggen). 

  

Begynd udtagninger til ærme i arb.s højre side (modsat rundingen foran) på samme 

måde, som der blev gjort på ryggen.  

SAMTIDIG begyndes indtagninger til v- halsudskæring, når arb måler 20 (20) 22 

(22) cm før hel længde.  

Tag ind til v-udskæring på hver 2. p ved halssiden, ved at strikke til der er 3 m tilbage 

på pinden (fra retsiden), strik 2 m dr r sm, strik 1 r. Gentag på hver 2. p – OBS – 

samtidig med, ved samme højde som på ryggen, der lukkes til skrå skulder fra 

ærmegabssiden på samme måde, som der blev gjort på ryggen. Når der er lukket af 

til v-udskærsing 22 (22) 23 (24) gange, strikkes det sidste stykke lige op, mens de 

sidste skulderaflukninger foretages. Venstre forstykke er færdigt.  

Højre forstykke: Strik højre forstykke på samme måde, blot spejlvendt. 

Indtagningerne til v-udskæringen ligger i begyndelsen af pinden fra retsiden og 

strikkes således: 1 r, 2 r sm.  

Montering: Sy de skrå skuldresømme sammen. Sy ærme- og sidesømme.  

Forkanter: Saml op fra retsiden med lang rundpind m langs højre forkant, op langs 

v-udskæringen, rundt i halsen (de hvilende m strikkes glat), ned langs v-udskæringen 

og ned langs venstre forstykke.  

Der samles op således: 1 m i hver m/p, spring skiftevis hver 3. og hver 4. m over = 

ca. 173 (177) 180 (185) m på hvert forstykke (lige side + v-udskæring). Dertil 

kommer halsmasker 40 (40) 42 (44) m, og så er der den nederste kant på hvert 

forstykke = 386 (394) 402 (414). Maskeantallet skal være deleligt med 4 +2. Strik rib 

* 2 r, 2 vr * gentag fra * til * og slut med 2 vr. 

På næste p (retsiden) tages 5 m ud, der hvor rundingerne er på hvert forstykke, 

således: Strik frem til 6-8 m før rundingen, de næste 2 vr m i ribben strikkes med 

udtagning i midten, således at 2 vrang bliver til 3 vrang. Strik 2 r, gentag 

udtagningen, og gentag de næste 3 vrangfelter, således at der i hver runding er 25 m, 

som strikkes således: 2 r, 3 vr, 2 r, 3 vr, 2 r, 3 vr, 2 r, 3 vr, 2 r, 3 vr, og forsæt i rib 2 

r, 2 vr frem til 6-8 m før næste runding. Tag 5 m ud i denne runding på samme måde 

som før. Strik videre i rib, som maskerne viser, til ribben måler 5 cm. Luk af i rib, som 

maskerne viser.  

Sy det lille stykke kant, forenden af hver ribbort, til bagstykkets ribbort. 

Ærmekanter: Saml ca. 40 (44) 44 (48) m op med str.p 3 ½ og strik rundt i rib, 2r, 2 

vr, i alt 2 cm. Luk af i rib.  
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