
 

 

Opskrift 1122/2        Jakke i falsk patent. 
 

 
Størrelse:            XS     (S)      M     (L)       XL     (XXL) 
 
Overvidde:          84     (92)     99     (107)  114    (122)     cm. 
 
Hel længde:        68     (69)     70      (71)    72      (73)      cm. 
 
 
Garn:                   Miranda (45 % bomuld, 23 % hør, 32 % akryl, 50 g = 145 m) fra Cewec.  
                             Anisia (76 % mohair, 24 % polyamid, 25 g = 235 m) fra Cewec 
 
Garnforbrug:       
Miranda:             7       (7)         8       (9)     10       (10) ngl.     fv 018 
                             
 Anisia:               4       (4)         5       (6)      6         (7)  ngl.     fv 31 
 
Tilbehør:             1 stor knap 
 
Pinde:                  Rundpind nr. 6 og 4 (80 cm). 
 
Tilbehør:             2 markører og 4 maskeholdere, som bruges til at holde de hvilende masker til      
                            skulder, så skuldrene kan strikkes sammen til sidst. 
 
Strikkefasthed: 16 m i mønster = 10 cm på pind nr. 6. 
 
NB: Modellen vokser i længden ved 1. vask, ca. 5 cm, derfor er målene ved hel længde målt, når 
den er skyllet op. Husk at der også er taget højde for i opskriften, at ærmerne bliver ca. 3-5 cm 
længere ved vask. 
 
 
Falsk patent: 
1. p: Strik ret (retsiden) 
2. p: *1 r og 1 vr*, gentag fra * til * pinden ud. 
Gentag disse to pinde i hele arbejdet. 
Retriller: 1 retrille = 2 pinde ret. 
 
Forstykker og ryggen: Slå 135 (147) 159 (171) 183 (195) m op på pind nr. 6 med en tråd af hver 
kvalitet og strik falsk patent, samtidig med at du markerer hver sidesøm således: strik 33 (36) 39 
(42) 45 (48) m til forstykke, sæt en markør om næste m, strik 67 (73) 79 (85) 91 (97) m til ryg, sæt 
en markør om næste m og strik derefter de sidste m til forstykke. Disse markører flyttes med 
arbejdet hele vejen op til ærmegab.  
Strik falsk patent til arbejdet måler 42 cm i alle størrelser. 
Luk til ærmegab i hver side ved at strikke til 2 m før markøren og luk så 5 masker af (= 2 m på hver 
side af markøren og den markerede maske), strik igen til 2 m før næste markør og luk igen 5 m af. 
Strik pinden ud. Nu strikkes hver del færdig for sig. 
 
Ryg: Fortsæt i falsk patent med pind nr. 6, samtidig med at der lukkes yderligere til ærmegab for 
1,1,1 maske i hver side, på hver anden pind, alle str. = 57 (63) 69 (75) 81 (87) m. Strik til 
ærmegabet måler 21 (22) 23 (24) 25 (26) cm. Sæt nu de yderste 14 (16) 18 (20) 22 (24) m i hver 
side over på hver sin maskeholder (= skuldermasker) og luk derefter de midterste 29 (31) 33 (35) 
37 (39) m til hals. 
Lad arbejdet hvile og strik hvert forstykke færdig for sig. 
 
Forstykke:  



 

 

Luk til ærmegab som på ryggen og fortsæt i falsk patent over det ene forstykkes 28 (31) 34 (37) 40 
(43) m med pind nr. 6 og strik lige op til forstykket måler 15 cm fra ærmegabet. Luk nu af til hals for 
4, 4, 3, 3, (5, 4, 3, 3) 5, 4, 3, 2, 2 (5, 4, 3, 3, 2) 5, 4, 3, 2, 2, 2 (5, 4, 3, 3, 2, 2) m og strik så lige op 
til arb har samme højde som ryggen, sæt derefter de sidste 14 (16) 18 (20) 22 (24) m på en 
maskeholder.  
Strik det andet forstykke magen til, blot modsat. 
 
 
Ærmer:  
Slå 35 (37) 37 (39) 41 (43) m op på pind nr. 4 med en tråd af hver kvalitet og strik 4 pinde rib: 1 r 
og 1 vr, frem og tilbage på pinden. Skift til p nr. 6 og falsk patent, hvor der på 1. pind, altså en ret p, 
tages ud jævnt fordelt til 49 (53) 55 (59) 61 (65) m ved at tage en lænke op mellem to masker og 
strikke den drejet ret. Strik til arbejdet måler 33 cm, eller ønsket længde (husk at ærmet vokser 3-5 
cm ved vask, så pas på med at strikke ærmet for langt) og luk derefter for 3 m i hver side = 43 (47) 
49 (53) 55 (59) m. Luk yderligere for 2 m i hver side og strik derefter ca. 3 cm lige op. Luk herefter 
for 1 m i hver side til 25 m (alle str.). Til slut lukkes i hver side for 2, 3, 4 m og derefter lukkes de 
sidste 7 m på en gang. Strik et ærme magen til. 
 
Montering: 
Strik skuldersømmene sammen ved at lægge skulderen ret mod ret og tage 1 m fra hver 
maskeholder og strikke dem ret sammen, samtidig med at de lukkes af hen ad vejen. 
Sy ærmesømmene sammen og sy ærmerne i.  
 
Halskant: 
Strik m op i ret med rundpind nr. 4 fra retsiden så yderligt som muligt, men spring ca. hver 4. m 
over, når du strikker maskerne op, så kanten ikke flaner. Strik, så der er 3 retriller og luk derefter af 
i ret fra retsiden, luk ikke for fast at, så får du en pæn kant.  
 
Forkanter: 
Strikkes på samme måde som halskanten. 
På venstre forkant hækles evt. en trense til knap, sy en knap i. Se foto. Ellers kan trøjen også 
lukkes med en broche. 
 
Skyld trøjen op og læg den til tørre i målene efter opskriften. 
 
Design og opskrift: Ann-Marie Skov. 


