
Opskrift 3512/2 Sequins jakke med hulmønsterkant  
 
Størrelse: S (M) L (XL) 
 
Overvidde  95 (105) 115 (125)  cm 
 
Længde: 52 (54) 56 (58)  cm 
 
¾ Ærme: 34 (34) 35 (35) cm 
 
Garn:  Novara  (40% bomuld, 40% microfiber, 20% acryl) 50 g = 150 m 
  Anisia (76% kid mohair, 24% acryl) 25 g = 235 m 
 
Garnforbrug: 5 (6) 7 (7) ngl 
Novara fv 15 
Anisia  fv 44 4 (4) 5 (5) ngl 
  
Pinde: Rundpind 4½ og 5. 
 
Strikkefasthed: 18 m glatstrikning = 10 cm på pinde 5  
 
Info De første 5 og de sidste 5 m strikkes ret på alle pinde på 

ryg/forstykker = forkantsmasker.  
Efter deling til ærmegab, da strikkes første og sidste m strikkes ret 
på alle pinde og er kantmaske. 

 
Hulmønster: 1. p: (retsiden): *4 ret, slå om, slå om* gentag fra * til * og slut 

med 4 r. 
 2.p: (vrangsiden): 2 vr, 2 vr sm, 1 r, 1 vr (i det dobbelte omslag), 

*2 vr sm, 2 vr sm, 1 vr, 1 r ( i det dobbelt omslag)* gentag fra * til * 
og slut med 2 vr sm, 2 vr. 

 3. p: (retsiden): 2 r, slå om, *4 ret, slå om, slå om*, gentag fra * til 
* og slut med 4 ret, slå om, 2 r. 

 4. p: (vrangsiden): 3 vr, *2 vr sm, 2 vr sm, 1 vr, 1 r (i det dobbelte 
omslag)* gentag fra * til * og slut med 2 vr sm, 2 vr sm, 3 vr.  

 
Ryg/forstykker: Slå op med rundpind 4½-og 1 tråd Anisia og 1 tråd Novara, 170 

(190) 206 (226) m og strik 5 ret (forkant), vrang til der resterer 5 m 
på pinden, 5 r (forkant). (1. p er arb.s vrangside).  
På næste p (retsiden) fortsættes i hulmønster indenfor 5 ret i hver 
side, som strikkes ret gennem hele arb. Strik mønster efter 
beskrivelsen til arb måler 10 cm. Skift til pinde 5. Fortsæt i glatstrik 
og reguler på næste p maskeantallet til 172 (190) 208 (226) og strik 
glat indenfor de første og sidste 5 m som hele tiden strikkes ret og er 
forkanter.   

 Strik til arb måler 32 (33) 34 (35) cm. Strik 42 (47) 51 (56) m, luk 2 
m af til ærmegab, strik 84 (92) 102 (110) m, luk 2 m af til ærmegab, 
strik 42 (47) 51 (56) m. Strik hver del færdig for sig: 

 



Venstre forstykke: Der strikkes nu 1 km, dvs 1 m ret på alle pinde, mod ærmegabet. 
Fortsæt lige op til knap 3 cm før hel længde, strik nu retstrikning over 
de 18 (21) 22 (25) masker mod halsen, og glat over de øvrige 24 
(26) 29 (31) m. Strik 7 pinde på denne måde, og luk de 18 (21) 22 
(25) m ved halsen af på 8 p, strik pinden færdig, og lad de 
resterende 24 (26) 29 (31) m hvile til skulder.  

 
Højre forstykke: Strikkes som venstre, blot spejlvendt. 
 
Ryg: 1. og sidste m på pinden strikkes ret på alle pinde, og er kantmasker. 

Fortsæt lige op til knap 3 cm før hel længde. Strik nu retstrikning 
over de midterste 36 (40) 44 (48) m, og glatstrikning over de øvrige 
24 (26) 29 (31) m i hver side. Strik 7 pinde på denne måde. Strik 
glat over de 24 (26) 29 (31) yderste masker, luk de midterste 36 
(40) 44 (48) m af til nakke, og strik glat over de sidste 24 (26) 29 
(31) m. Lad skuldermaskerne hvile.  

  
Ærmer: Slå op med str. p 4½, med 2 tråde, 1 tråd Novara, 1 tråd Anisia, 42 

(46) 50 (50) m og strik mønsterkant frem og tilbage indenfor 1 km i 
hver side, som strikkes ret på alle pinde. Når kanten måler 10 cm, 
fortsætte i glat og på 1. p tages ud jævnt fordelt til 45 (47) 51 (51) 
m. Skift til p 5.  Start udtagninger. Tag 1 m ud i hver side indenfor 
km. Gentag udtagningerne for hver 1,5 cm, til der er 71 (73) 77 (81) 
m på omgangen. Strik lige op til 1 cm før hel ærmelængde. Luk de 11 
første og de 11 sidste m på pinden. Luk derefter de første 10 (11) 12 
(13) m i hver side, på de næste 2 pinde. Luk de sidste 29 (29) 31 
(33) m af på én gang.  

  
Montering:  Strik skuldrene sammen. Sy ærmerne i. Hæft ender. Læg arb mellem 

fugtige stykker og lad det tørre. 
 
 
Design og opskrift: Sanne Lousdal  
 
 
  
 
  
 


