
Opskrift 1623- 2  Sommerjakke i dobbelt Linea 
 

 

Str.:                 S            (M)           L          (XL) 

 

Overvidde:      92          (98)         108      (116)    cm 

 

Hel længde:    66           (68)         72       (73)      cm 

 
Garn:                Linea (34% hør, 29 % bomuld, 37 % viskose 50 g = 215 m) fra Cewec        

 

Garnforbrug: 

Råhvid fv 02:    6             (7)          8          (9)      ngl 

 

Grøn fv 19:       4             (4)           5         (6)      ngl 

 

 

 

Pinde:                Rundpind 3,5, 40 og 60 cm, rundpind 4,5, 40 og 60 og evt. 80 cm,       

                           Hæklenål 3 

 
Strikkefasthed: 20 masker glatstrikning med dobbelt garn = 10 cm på pinde 4,5 

 
Info:                  Hele arbejdet strikkes med 2 tråde. 
                          Udtagninger: Saml tværtråden op mellem 2 masker og strik denne     
                         drejet ret, (derved undgås huller i arbejdet) 
                          Cardiganen strikkes oppefra og ned 

                          Strikkes i glatstrik, undtaget er alle kanter, som strikkes i perlestrik 

                            Perlestrik: *1 r, 1 vr*, strikkes modsat på næste p 
 

 

Knaphulskant: Strik første knaphul 2 cm nede, derefter 
strikkes der knaphuller med 8 cm imellem. I alt 7 knaphuller. 

 

Knaphuller: Strik 1. maske, strik 2 masker r sammen, slå om  

pinden 2 gange, strik 2 masker drejet r sammen. På næste pind  

strikkes der 1 ret-1vr i det dobbelte omslag. 
 
Slå 134 (140) 152 (158) masker op med p 3,5 og dobbelt garn fv 02. Strik 5 pinde 
perlestrik, (1. p er arbejdets vrangside). Skift til rundpind 4,5 og strik næste pind 
således: 6 m perlestrik = forkant, strik 20 (21) 23 (24) m glatstrikning, = 1. 
forstykke, sæt en mærketråd om de næste 2 m, strik 20 (21) 23 (24)m = 1. ærme, 
sæt en mærketråd om de næste 2 m, strik 34 (36) 40 (42) = ryggen, sæt en 
mærketråd om de næste 2 m, strik 20 (21) 23 (24)m = 2. ærme, sæt en mærketråd 
om de næste 2 m, strik 20 (21) 23 (24) m glatstrikning = 2. forstykke, slut med 6 m 
perlestrik = forkant. Strik vrang tilbage, indenfor de 6 km i hver side. 

Nu begyndes raglanudtagninger: Strik frem til første mærketråd, *saml lænken op 
og strik den dr r, strik de 2 mærkemasker, saml lænken op og strik den dr r.* 
Gentag fra * til * ved de næste 3 mærketråde = 8 m taget ud på arb. 

 

Gentag udtagningerne på hver 2. p i alt 19 (20) 22 (23) gange = 286 (300) 
328 (342) m. Strik 2 pinde lige op. 

På næste p (fra vrangsiden) sættes masker fra til ærmer således: 
 



Strik forstykkets masker inkl. den første af de markerede masker, strik nu de næste 
60 (63) 69 (72)m = ærmemasker samt den 1. af de næste 2 mærkemasker, disse 

sættes derefter på en nål til hvile. Strik ryggens m inkl. den ene markerede m på hver 
side = 82 (86) 94 (98) m, strik nu de næste 60 (63) 69 (72)m = ærmemasker på en 
nål til hvile, og strik det sidste forstykkes m inkl. mærkemasken. 

Bryd den ene tråd og fortsæt med 1 tråd i hver farve. Strik frem til de hvilende 
ærmemasker, slå 10 (12) 16 (18) nye m op under ærmet, strik frem til de hvilende 
ærmemasker i modsatte side, slå 10 (12) 16 (18) nye masker op under dette ærme, 
strik pinden færdig. Der er 184 (196) 216 (232) masker på pinden. 

Sæt en mærketråd under hvert ærme, midt i de nyopslåede m. 
 

Strik 5 cm lige op. Nu begyndes udtagninger i hver side. Strik frem til 1 m før 
mærketråden, tag 1 m ud, strik 2 m (mærketråden sidder midt mellem disse 2 m), 
strik frem til 1 m før næste mærketråd, tag 1 m ud, strik 2 r, (mærketråd 2 sidder 
midt mellem disse 2 m), tag 1 m ud, strik pinden færdig. 

Gentag udtagningerne på hver 5 cm, yderligere 6 (6) 7 (8) gange = 212 (224) 248 
(268) m. 

SAMTIDIG, når der er strikket 26 (26) 27 (28) cm fra de nyopslåede m under 
ærmet, brydes fv 02 tråd, og der fortsættes med dobbelt fv 19. Når arb, målt fra 
under ærmet, måler 42 (44) 48 (50) cm, strikkes der 8 pinde perlestrik. Luk af i 
perlestrik 

Ærmer: Med lille rundpind 4½, og dobbelt fv 02 samles masker op. Begynd midt 
under ærmet og saml 5 (6) 8 (9) m op strik de hvilende ærmemasker, slut med at 
samle 5 (6) 8 (9) masker op. Sæt en mærketråd ved omgangens begyndelse = midt 
under ærmet. Der er i alt 70 (75) 85 (90)masker. 

Når ærmet måler 3 cm, begyndes indtagninger. Strik 2 r sm, strik til der er 2 m på 
omgangen, strik 2 dr r sm. Gentag indtagningerne med 3 cm’s mellemrum i alt 11 
(12) 14 (14) gange =48 (51) 57 (62)til rest. Strik til ærmet måler 43 cm. Skift til p 
3½ og strik 5 omgange perlestrik. Luk af i perlestrik 

Montering: Sy knapper i. 
 

Halskant: Med hæklenål 3½ og fv 02 hækles 1 række fm, dobbelt garn, langs den 
øverste kant. Hæft ender. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre. 

 
 

Design: Jette Strombski 
 

 


