
Opskrift 1622 Hulmønsterjakke i Linea 
 
Størrelse: XS (S) M (L) XL        (XXL)  
 
Overvidde:  87 (93) 99 (108) 117       (127) cm 
 
Længde: 48 (50)  52  (54)  56        (58)  cm 
 

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

                             
 
 
Garnforbrug: 6 (7) 7 (8)   8           (9) ngl   fv 15 
  
Pinde: Rundpind 3 og hæklenål 2½ 
 
Strikkefasthed: 28 m glatstrik      = 10 cm på p 3 
 26 m hulmønster = 10 cm på p 3 
 
Tilbehør: 10 knapper 
 
Mønster deleligt med 8 (+7) + 2 km.  
 
Ryg og forstykker: Slå 225 (241) 257 (281) 305 (329) m op med rundpind 3, strik 1 p vrang (1. p =  
arb’s vrangside). Strik derefter 2 pinde glatstrik. Fortsæt i mønster efter diagrammet indenfor 1 km i  
hver side, som strikkes ret på alle pinde. Gentag diagrammets 12 pinde gennem hele arbejdet. Sæt  
2 mærketråde med 113 (121) 129 (141) 153 (165) m til ryggen og 56 (60) 64 (70) 76 (82) m til hvert  
forstykke. Strik lige op til arb måler 29 (30) 31 (32) 33 (34) cm. Nu lukkes af til ærmegab på følgende  
måde: Strik frem til 6 (7) 7 (8) 9 (9) m før 1. mærketråd, luk de næste 12 (14) 14 (16) 18 (18) m af til 
ærmegab, strik frem til 6 (7) 7 (8) 9 (9) m før 2. mærketråd, luk 12 (14) 14 (16) 18 (18) m af til 
ærmegab, strik pinden ud. Arb er nu delt i ryg og 2 forstykker, med 101 (107) 115 (125) 135 (147) m 
til ryggen og 50 (53) 57 (62) 67 (73) m til hvert forstykke. Strik hver del færdig for sig. 
 
Venstre forstykke: Luk yderligere ved ærmegabet på hver 2. p for: 2,2,1,1,1,1,1,1 
(2,2,1,1,1,1,1,1,1) 2,2,2,1,1,1,1,1,1,1 (3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1) 3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1 
(3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1) m = 40 (42) (44) 47 (50) 54 m. Strik til arb måler 7 (8) 8 (8) 9 (9) cm før 
hel længde. Nu lukkes af fra halssiden først for 20 (21) 23 (24) 26 (29) m og derefter på hver 2. p 
for: 3,2,1,1 (3,2,1,1) 3,2,1,1 (3,2,2,1) 3,2,2,1 (3,2,2,1) m, rest 13 (14) 14 (15) 16 (17) m, som 
sættes på en nål ved hel længde.  

 
Højre forstykke: Strikkes som venstre, blot spejlvendt.  

 
Ryg: Tag ind i begge sider på ryggen, som der blev gjort i siden på forstykkerne = 81 (85) 89 (95) 
101 (109) m. Fortsæt lige op til 2 cm før hel længde. Luk de midterste 51 (53) 57 (61) 65 (71) m af 
til hals og strik hver side færdig for sig. Luk yderligere ved halsen for 1,1 m på hver 2. p = 13 (14) 
14 (15) 16 (17) m til rest til skulder, som sættes på en nål ved hel længde. Strik den anden side 
færdig på samme måde, blot spejlvendt.  
 
OBS: Når der strikkes ærmer, skal der hele tiden være 2 omslag for at strikke 1 løs af, 2 r sm, træk 
over. Er der IKKE plads til 2 omslag, men kun til 1 omslag, strikkes der blot 2 r sm i stedet. 

 



 
Ærmer: Slå 59 (63) 65 (65) 69 (71) m op med p 3 og strik 1 p vrang (1. p er arb’s vrangside). Strik 
2 pinde glatstrikning. Tæl ud fra midten af mønsteret, således at der kommer et hulmønster fra 
første mønsterpind midt på oversiden af ærmet. Strik til ærmet måler 10 cm. Begynd udtagninger. 
Tag 1 m ud i hver side indenfor km. Gentag udtagningerne for hver 2,5 cm og strik de nye m med i 
hulmønster, efterhånden som der er masker til det. Fortsæt udtagningerne til der er (81) 83 (87) 93 
(95) 97 m på pinden. Fortsæt lige op efter diagrammet til arb måler 42 (43) 43 (44) 44 (45) cm eller 
ønsket længde. Luk for 2 m i begyndelsen af de næste 6 pinde. Derefter lukkes for 1 m til der er 
(24) 25 (22) 26 (25) m tilbage. Slut med at lukke for 3,2 m på hver 2. p i hver side. Luk de sidste 
(14) 15 (12) 16 (15) m af på én gang. 
   
Montering: Strik skuldrene sammen. Sy ærmerne i. Sy ærmesømmene sammen.  
 
Hals, forkanter og ærmekanter: 
1. omg: Hækl med hæklenål 2½ en række fm rundt således: Begynd øverst på venstre forkant, 
hækl ca. 1 fm i hver strikket p, men spring ca. hver 5 p over. Ved overgangen til nederste kant, 
hækles 2 fm i samme m rundt om ” hjørnet”, fortsæt med at hækle 1 fm i hver strikket m langs 
nederste kant. Ved overgangen til højre forstykke, hækles 2 fm i hjørnet, hækl som på modsatte 
side op langs højre forkant, i hjørnet ved overgangen til halsen, hækles igen 2 fm i samme m. 
Hækl hen langs halsudskæringen, hækl rundt langs halsen, der hækles 1 fm i hver strikket m langs 
nakken, ved overgangen til venstre forstykket hækles igen 2 fm i ” hjørnet”, luk med 1 km i 1. fm.  
2. omg: Nu hækles takkekanten således: * 1 fm, 3 lm, 3 stgm i samme m som fm, *spring 3 fm 
over, 1 fm i næste m, 3 lm, 3 stgm i samme m som fm*, gentag fra * til * omgangen rundt. Hækl 2 
omgange nederst på ærmerne. OBS: Her hækles rundt, og fm-antallet på første omgang skal være 
deleligt med 4.  
Hæft ender. Sy knapper i. Pres arb let.  

 
Design og opskrift: Sanne Lousdal 
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^ = 1 m løs af, 2 r sm, træk den løse m over 
\ = 1 m løs af, 1 r, træk den løse m over 
O = slå om 
 □ = glatstrikning – ret på retsiden, vrang på vrangsiden.  
 


