
Opskrift 1127 Forårsjakke i Miranda 
 

Str:   S (M) L (XL)

 XXL  

Overvidde:  90 (98) 106 (114)

 122 cm 

Hel længde: 50 (52) 54 (56) 56 cm 

Garn:  Miranda (45% bomuld, 23% hør, 32% acryl) 50 gram = 

145m 

Garnmængde: 7 (8) 8 (9) 10 ngl 

Pinde:   Rundpind 3½   

Strikkefasthed: 24 m glatstrik = 10 cm på pinde 3½                                  

Tilbehør Evt 1 knap 

Info: 1. og sidste m strikkes ret på alle pinde og er 

kantmasker (km)  

 

Ryg/forstykker: Slå op med rundpind 3½ - 216 (236) 256 (276) 292 m og 

strik  

5 p ret frem og tilbage– Sæt mærketråde i arb således: 

Sæt en mærketråd i samme farve i hver sin side – til markering af side”sømme”, 

med 

106 (118)128 (138) 146 m til ryggen og 53 (59) 64 (69) 73 m til forstykker. 

Sæt derefter en mærketråd i en anden farve, indenfor de første 13 og de sidste 

13 m til at markere mønster ved forkanter. Sæt derefter 2 mærketråde til 

markering af ryggens midterste 44 (44) 66 (66) 66 m.  

Strik nu således: 2 m ret = kantmasker, 11 m hulmønster efter diagrammet, 

strik glat frem til markeringen af ryggens midtermasker, strik 44 (44) 66 (66) 

66 m efter diagrammet, strik glatstrik frem til 13 m før pinden er slut, strik 11 m 

mønster efter diagrammet, strik 2 r.  

2. pind og alle følgende vrangpinde strikkes: 2 r = kantmasker, vrang til der 

resterer 

2 m, - strik 2 r = kantmasker. 

Strik på denne måde til arb måler 33 (34) 35 (36) 37 cm. Luk 10 m midt under 

ærmet, 5 m på hver side af mærketråden. Strik hver del færdig for sig. 

 

Ryg: 96 (108) 118 (128) 136 m. Fortsæt med glatstrikning, diagram over 

midtermaskerne, og luk af til ærmegab, i hver side, på hver 2. p for 3,2,1,1,1 m 

= 80 (92) 102 (112) 120 m. Fortsæt lige op til arb måler 3 cm før hel længde. 

Luk de midterste 34 (36) 40 (42) 46 m til nakke, og strik hver side færdig for sig. 

Luk yderligere ved nakken for 2,1 (2,2,1) 2,2,1,1 m (2,2,2,1) 2,2,2,1 = 21 (23) 

24 (28) 30 m til rest til skulder, som sættes på en nål ved hel længde. Strik den 

anden skulder færdig på samme måde, blot spejlvendt.  



  

 

Forstykker: 48 (54) 59 (65) 73. Fortsæt med glatstrikning og mønster ved 

forkanten 

og luk samtidig af til ærmegab, på hver 2. p, som der blev gjort på ryggen = 40 

(46) 

51 (57) 65 m. Når arb måler 8 cm før hel længde, sættes de forreste 14 (18) 21 

(23)  

27 m på en nål til hvile, og der lukkes videre af hals udskæring, på hver 2. p for: 

2,1,1,1 (2,1,1,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1) 3,2,2,1= 21 (23) 24 (28) 30 m til rest til 

skulder, 

der sættes på en nål ved hel længde. Strik det andet forstykke færdig på samme  

måde, blot spejlvendt.  

 

Ærmer: Slå op på rundpind 3½ - 55 (57) 59 (61) 63 m. Strik 5 pinde ret FREM 

OG  

TILBAGE. Sæt en mærketråd om de midterste 11 m. Strik 1 r (km), glat frem til  

mærketråden, strik diagrammets 11 m, strik glat frem til sidste m som strikkes 

1 r (  

km). Strik til ærmet måler 8 (8) 8 (7) 7 cm. Start udtagninger. Der tages 1 m 

ud i  

hver side indenfor km. Gentag udtagningerne for hver 2½, (2½) 2 (2) 2 cm til 

der er  

81 (85) 91 (95) 99 m. Når ærmet måler 43 (43) 44 (44) 44 cm eller ønsket 

længde,  

lukkes 5 m i hver side, og derefter tages ind til ærmekuppel i hver side, på hver 

2. p  

for 4,3,2,1,1,1,2,2,3 m. Luk de resterende 33 (37) 43 (47) 51 m af. Strik et 

ærme  

mere. 

 

Montering: Strik skuldrene sammen. Sy ærmerne i. Sy ærmesømmene 

sammen.  

 

Halskant: Saml op med rundpind 3½ m langs halskanten, de hvilende masker 

ved 

forkanterne strikkes ret ca 110 (118) 124 (128) 132 m. Strik ret frem og tilbage 

i alt  

5 pinde, luk af i ret. Hæft ender. Ønsker du at kunne lukke jakken, sys en knap i 

i  

venstre forkant, og der sys eller hækles en trense i højre forkant. Læg arb 

mellem  

fugtige stykker og lad det tørre. 

 
□ = glatstrik, ret på retsiden, vrang på vrangsiden 



O = slå om 

/  = 2 r sm 

\ = 1 m løs af, 1 r, træk den løse m over 
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