
Opskrift 4911 Rosas jakke  

 
Ryg/Forstykker: Slå 191 (209) 227 (245) m op med rundpind 3½ og farve 23/44, 1 

tråd af hver kvalitet, og strik frem og tilbage i dr rib således (1. p er arb.s vrangside):  
1 km, *1 dr vr, 1 r* gentag fra * til * pinden hen, og slut med 1 dr vr, 1 km. 

2.p: 1 km *1 dr r, 1 vr* gentag fra * til * pinden hen, og slut med 1 dr r, 1 km. 
Gentag disse 2 pinde, til ribben måler 6 cm. Skift til p 4½ og fortsæt i glatstrikning 

frem og tilbage til arb måler 8 cm.  Sæt en mærketråd i hver side med 101 (109) 119 
(127) m til ryggen, og 45 (50) 54 (59) m til hvert forstykke.  

Skift til stribefarve 36/57 og strik 4 pinde. Skift til farve 21/22 og strik 11 (11) 12 (12) 
cm. Skift til farve 20/31 og strik 11 (11) 12 (12) cm. Skift til stribefarve 36/57 og 

strik 4 pinde. Skift til farve 23/44 og strik 11 (11) 12 (12) cm. Skift til farve 21/22 
resten af arb.  

Størrelse: S (M) L (XL)   
Overvidde: 110 (120) 130 (140) cm   

Længde: 
Ærmelængde: 

56 
45 

(58) 
(44) 

60 
43 

(62) cm 
(42) cm 

  

Garn: 

 

Cewec´s Jeans (100 % recycled bomuld,  

50 g = ca 155 m)   
Cewec´s Anisia (76 % kid mohair, 24 % polyamid,  

25 g = 235 m)  
Garnforbrug:  

Jeans fv 20: natur 
Jeans fv 23:hindb 

Jeans fv 21:sand 
Jeans fv 36 camel 

Anisia fv 31 natur 
Anisia fv 44 rosa 

Anisia fv 22 kit 
Anisia fv 57 camel 
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(3) ngl 
(4) ngl 

(4) ngl 
(1) ngl 

(2) ngl 
(3) ngl 

(3) ngl 
(1) ngl 

  

Pinde: 

 
Tilbehør: 

 

Rundpind og strømpepinde nr 3½ og 4½  

 
7 knapper 

Strikkefasthed: 18 m = 10 cm på pinde 4½ 

Forkortelser: 
 

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = 
sammen 

Bemærk: 

 
 

 

Hele arb strikkes med 2 tråde, 1 tråd af hver kvalitet. 

Cardiganen strikkes frem og tilbage på rundpinden op til 
ærmegabet. Derefter strikkes hver del færdig for sig. 

Skuldrene strikkes sammen, og derefter samles masker 
op til ærmer langs ærmegabet, og ærmerne strikkes 

således på, fra skuldrene og ned. Der samles til slut 
masker op til forkanter/halskant. Cardiganen er 

monteringsfri.  

Info:  Første og sidste m strikkes ret på alle pinde og er 

kantmaske. 



SAMTIDIG når arb måler 35 (36) 37 (38) cm, deles arb ved mærketrådene, og hver 

del strikkes færdig for sig.  
 

Forstykke højre: 45 (50) 54 (59) m. Fortsæt lige op (huske farveskift) til arb måler 
47 (49) 51 (53). Nu sættes de 14 (15) 16 (17) m mod halsen på en nål til hvile. Luk 

videre til halsudskæring, på hver anden p for 2,2 m. Tag videre ind til halsudskæring 
på p således fra retsiden af arb: strik 2 r, strik 2 dr r sm, strik pinden ud. Gentag på 

hver 2. p til der er 23 (25) 27 (29) m til rest, som sættes på en nål ved hel længde. 
 
Forstykke venstre: 45 (50) 54 (59) m. Strikkes på samme måde som højre, dog 

foretages indtagningerne i slutningen af retsidepinden således: Strik til der resterer 4 
m på pinden, strik 2 r sm, strik 2 r. 

 
Ryg: 101 (109) 119 (127) m. Forsæt lige op (husk farveskift) til arb måler 2 cm før 

hel længde. Sæt de midterste 45 (49) 53 (57) m på en nål til nakke, og strik hver side 
færdig for sig = 28 (30) 33 (35) m. Luk videre til nakke, på hver 2 p for 3,2 (3,2) 3,3 

(3,3) m = 23 (25) 27 (29) m til rest, som sættes på en nål ved hel længde. Strik den 
anden skulder færdig på samme måde, blot spejlvendt. 

 
Strik skuldrene sammen således: Sæt de hvilende skuldermaske på pinde. Læg arb 

ret mod ret. Med en 3. pind strikkes 1 m fra hver del (forstykke/ryg) ret sammen, 
samtidig med der lukkes af. Gør det samme med den anden skulder. 

 
Ærmer: Med lille rundpind 3½ og rosa farver samles masker op rundt i ærmegab. 

Saml 1 m op i hver p, men spring ca hver 4. m over. Der skal samles 76 (80) 84 (86) 
m op rundt, er der flere eller færre masker, reguleres masketallet på første omg. Skift 

til p 4½. Strik 5 cm med rosa, skift til camel og strik 4 omg camel, skift til kit og strik 
11 (11) 12 (12) cm med kit, Skift til sand og strik 11 (11) 12 (12) cm med sand, Skift 
til camel og strik 4 omg med camel, skift til rosa og strik 11 (11) 12 (12) cm med rosa. 

Skift til strømpepinde 3½ og strik alle m 2 r sm omg rundt = 38 (40) 42 (44) m  
(obs på største str, undlades sidste 2 r sm). Strik 4 omg rib, 1 dr r, 1 vr med rosa. 

Skift til kit, - strik 1 omg således: 1 dr r, 1 r – og fortsæt derefter i dr rib, 1 dr r, 1 vr 
til ribben måler i alt 8 cm. Luk af i rib.  

  
Halskant: Saml op med rundpind 3½ og 1 tråd sand Jeans/1 tråd Kit Anisia m op 

rundt i halsen 1 m i hver m/p, men spring ca hver 4. p over. De hvilende m strikkes 
ret. Maskeantallet skal være ulige ca 107 (113) 117 (121) m.  

Strik tilbage således: 1 km, * 1 dr vr, 1 r * gentag fra * til * og slut med 1 dr vr, 1 
km. Strik næste pind således: 1 km, * 1 dr r, 1 vr* gentag fra * til * og slut med 1 dr 

r, 1 km. Strik i alt 4 cm dr rib, luk af i rib. 
Venstre forkant: Saml op med rundpind 3½ og 1 tråd sand Jeans/1 tråd Kit Anisia, 1 

m op i hver p, men spring ca hver 4. pind over.  Maskeantallet skal være ulige ca 127 
(131) 135 (139) m. 

Strik: 1 km, *1 dr vr, 1 r * gentag fra * til * og slut med 1 dr vr, 1 r.  
2.pind: Strik 1 km, *1 dr r, 1 vr* gentag fra * til * og slut med 1 dr, 1 km. 

Strik i alt 4 cm rib. Luk af i rib.  
Højre forkant: Strikkes som venstre, men når ribkanten måler knap 2 cm placeres 7 

knaphuller således: Det nederste midt i nederste kant, det øverste midt udfor 
halskanten, de øvrige med jævne mellemrum. 



Knaphul: Strik frem til 2 m FØR knaphullet ønskes, strik 2 r sm, slå om, slå om, strik 

2 r sm. På næste pind, strikkes 1 dr (r/vr), 1 r/vr i det dobbelte omslag, som det 
passer i den øvrige rib. Fortsæt i rib som før, til kanten måler 4 cm. Luk af i rib. 

Hæfte ender. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre. 
 

 
 

 
   
Design og opskrift: Sanne Lousdal  


