Opskrift 1113

Jakke i dobbelt Miranda

Størrelse:

XS

(S)

M

(L)

XL

Overvidde:

82

(87)

92

(97)

101 cm

Længde:

51

(52)

53

(54)

55 cm

Garn:

Cewec Miranda (45 % bomuld, 23 % hør, 32 % akryl, 50 g = 145 m)

Garnforbrug:

5
5
1

Pinde:

Jumperpinde nr. 4 og 4½

Strikkefasthed:

16 m og 25 p i dobbelt perlestrik med dobbelt garn = 10 x 10 cm

(5)
(5)
(1)

5
5
1

(6)
(6)
(1)

6 ngl i fv 18 (beige)
6 ngl i fv 19 (råhvid)
1 ngl i fv 27 (blå)

NB! Hele jakken strikkes i dobbelt garn. På kroppen strikkes med 1 tråd beige + 1 tråd råhvid, på
kanterne strikkes med 2 tråde blå.
Dobbelt perlestrik
1. p: Strik skiftevis 1 r, 1 vr.
2. p: Ret over ret og vrang over vrang.
3. p: Vrang over ret og ret over vrang.
4. p: Ret over ret og vrang over vrang.
Gentag disse 4 p.
Ryg
Slå 67 (71) 75 (79) 83 m op på p nr. 4½ med dobbelt garn (1 tråd beige og 1 tråd råhvid) og strik
dobbelt perlestrik (se ovenfor). Når arb måler 30 cm (alle str.), lukkes 4, 3, 2, 1 m af i hver side på
hver 2. p til ærmegab (alle str.) = 47 (51) 55 (59) 63 m. Fortsæt lige op til arb måler 49 (50) 51 (52)
53 cm. Luk de midterste 21 m af til halsudskæring (alle str.) og strik hver side færdig for sig. Luk
mod halsen yderligere 1, 1 m af på hver 2. p (alle str.) = 11 (13) 15 (17) 19 m på p. Når arb måler
51 (52) 53 (54) 55 cm, lukkes de resterende m af til skulder. Strik den anden side færdig på
samme måde, blot spejlvendt.
Venstre forstykke
Slå 33 (35) 37 (39) 41 m op på p nr. 4½ med dobbelt garn (1 tråd beige og 1 tråd råhvid) og strik
dobbelt perlestrik. Når arb måler 30 cm (alle str.), lukkes på hver 2. p i arb's højre side 4, 3, 2, 1 m
af til ærmegab (alle str.) = 23 (25) 27 (29) 31 m. Fortsæt lige op til arb måler 42 cm. Luk i arb's
venstre side 3, 3, 3, 2, 1 m af (alle str.) på hver 2. p til halsudskæring = 11 (13) 15 (17) 19 m på p.
Når arb måler som ryggen til skulder, lukkes de resterende m af.
Højre forstykke
Strikkes som venstre forstykke, blot spejlvendt.
Ærmer
Slå 38 (40) 42 (44) 46 m op på p nr. 4 med dobbelt garn i kontrastfarven (blå) og strik 5 p ret. Skift
til p nr. 4½ og dobbelt garn i beige/råhvid og fortsæt i dobbelt perlestrik. Når arb måler 7 cm, tages
1 m ud i hver side. Gentag udtagningerne på hver 8. p til der er taget ud i alt 8 gange = 54 (56) 58
(60) 62 m. Fortsæt lige op til arb måler 41 (41) 42 (43) 44 cm. Luk i hver side 4, 3, 2, 1 m af (alle
str.) på hver 2. p til ærmegab = 34 (36) 38 (40) 42 m. Fortsæt lige op til arb måler 51 (51) 52 (53)

53 cm, og luk så 3 m af i hver side på hver 2. p i alt 5 gange. Luk de resterende 4 (6) 8 (10) 12 m
af.
Strik det andet ærme magen til.
Montering
Sy skuldersømmene. Kanter: Strik ca. 75 m op langs halskanten med p nr. 4 og dobbelt garn i
kontrastfarven (blå). Strik 5 p ret. Luk af. Strik på samme måde ca. 78 m op langs den ene forkant
(svarer til ca. 3 m for hver 4 p). Strik 5 p ret. Luk af. Strik den anden forkant på samme måde.
Sy ærmesømmene. Sy ærmerne i. Snydelommer: Slå 20 m op på p nr. 4 med dobbelt garn i
kontrastfarven og strik 5 p ret. Luk af og strik et stykke mere magen til. Sy en snydelomme fast
midt på hvert forstykke ca. 11 cm oppe fra den jakkens nederste kant – sy langs siderne og
underkanten af lommestykket.

