
Opskrift 4703 GUNDA-Bamboo Bloom jakke fra Cewec 

 
Ryg/forstykker: 

Slå 115 (127) 139 (151) 163 m op og strik mønster som beskrevet.  

Placer mark således: 30 (33) 36 (39) 42 m (forstykke), 55 (61) 67 (73) 79 m (ryg), 

30 (33) 36 (39) 42 m (forstykke). 

Strik til arbejdet måler 30 (31) 32 (33) 35 cm (slut med vr-p).  

Luk til ærme således:  *Strik til 1 m før mark, luk 2 m*, gentag *til*, strik p færdig 

og strik hver del færdig for sig. 

Størrelse: S (M) L (XL) XXL 

 

 

Overvidde: 88 (98) 107 (116)  125 cm 

 

 

Længde: 

 

50 (52) 54 (56) 58 cm  

Garn: 
 

Bamboo Bloom (48% bambus, 44% uld, 8% acryl)  
100 g = 140 m fra Cewec 

 
Garnforbrug:  

Fv 304 
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Pinde 

 

Rundpinde (40 og 60 cm) nr. 6 

Hæklenål nr. 5 
 

Strikkefasthed 13 m = 10 cm på pind nr. 6  
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller 
grovere pinde 

 
Forkortelser 

 

m = masker, p = pind, omg = omgang, r = ret, vr = vrang, 

sm = sammen, mark = markør, beg = begyndelse 
 

Bemærk 

 
 

 

Ryg og forstykker strikkes frem og tilbage på rundpind. 

Ærmerne strikkes rundt på rundpind. 
 

Det færdige arbejde trækker sig lidt længere i brug. Vær 
opmærksom på det, mens du strikker. 
 

Mønster ryg og 
forstykke 

1. p (vr-side): 1 m løs af *5 r, 1 vr*, gentag fra *til* til sidste 
m, som strikkes vr. 

2. p (r-side): 1 m løs af *5 r, 1 r i m fra forrige p*, gentag fra 
*til* til sidste m, som strikkes vr. 
 

Mønster ærmer 1. omg: 1 (2) 3 (4) 5 vr, *1 r, 5 vr* gentag fra *til*, til der 

er 2 (3) 4 (5) 6 m tilbage, 1 r, 1 (2) 3 (4) 5 vr. 

2. omg: 1 (2) 3 (4) 5 r, *1 r i m fra forrige p, 5 r* gentag fra 

*til*, til der er 2 (3) 4 (5) 6 m tilbage, 1 r i m fra forrige p, 1 

(2) 3 (4) 5 ret. 

 



Ryggen: Strik til ærmegabet måler 20 (21) 22 (23) 23 cm, luk af. 

Forstykker: Strik til ærmegabet måler 10 (11) 12 (13) 13 cm. Luk så i beg af p i 

halsiden for 4-3-2-1 (5-3-2-1-1) 6-3-2-1-1 (7-3-2-1-1) 7-3-2-2-1-1 m.  

Strik til ærmegabet måler 20 (21) 22 (23) 23 cm, luk af. 

Sy skuldersømme sammen. 

 
Ærmer: 
Saml med rundpind (40 cm) 51 (53) 55 (57) 59 m op i ærmegabet. Placer mark ved 

omg’s beg.  

Sørg for, at der er samlet lige mange m op på hver side, og at der er en glatmaske 

øverst midt på skulderen. 

Strik til ærmet måler 34 (34) 35 (36) 36 cm (eller ønsket længde). Luk lidt fast af. 

 

Montering: 
Hæklet kant: Hækl jævnt en række kædemasker langs forkant, hals, nakke, hals, 

forkant. 

Hæft ender, skyl op (se vaskeanvisning på banderole) og læg fladt til tørre i opgivne 

mål. 

 
 
   

Design: Jette Strombski 


