
Opskrift 4702 Jakke i Bloom og Dolce 
 

Størrelse: S (M/L) XL 
Mål (færdige): 
Vidde 
Længde 
 

 
115 
68 

 
(132) 
(71) 

 
149 cm – målt lige under ærmegabene 
74 cm 

Garn: Bloom (48 % bambus, 44 % uld, 8 % nylon, 100 g = 140 m) 
og Dolce (60 % kid-mohair, 40 % acryl, 50 g = 150 m) fra 

Cewec 
 

Garnforbrug: 
Bloom fv 307 
Dolce fv 701 
fv 702 
 

 
4 
2 
3 

 
(5) 
(2) 
(3) 

 
6 ngl. 
3 ngl. 
3 ngl. 

Konstruktion: Jakken er strikket nedefra i ét stykke. Kroppen deles ved 
ærmegab, og for- og bagstykker strikkes færdig hver for sig. 
Skuldrene strikkes sammen. 
Ærmemasker samles op i ærmegabet og strikkes ”ned”. 
 

Pinde: Rundpind nr. 10 (40 og 80 cm) 
Maskemarkører eller hjælpetråd til markering 
 

Strikkefasthed: Bemærk, at strikkefastheden ændrer sig ved pres. 
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller 
grovere pinde. 
 
10,5 m og 12 p i glat med Bloom+Dolce på p 10 = 10 x 10 
cm FØR PRES 
9,5 m og 12 p i glat med Bloom+Dolce på p 10 = 10 x 10 cm 
EFTER PRES 
 

Forkortelser: m = masker / r = ret / vr = vrang /p = pind / omg = omgang 
/ dr = drejet / sm = sammen / sl o = slå om pinden /kantm-r 

= kantmasker strikkes ret / arb = arbejdet / * * = gentag 
mellem stjernerne / 
oti = overtrukket indtagning (1 m løs af, 1 r, træk den løse m 
over) / 
1 r dr op = 1 ret drejet op (tag lænken mellem m op på p og 

strik den drejet)  
 

Stribemønster: 2 p Bloom+Dolce fv 701 
2 p Bloom+Dolce fv 702 
 

Mønsterfarveskift: For at undgå at garnskiftene bliver synlige i kanten af 
jakken, skiftes farve i stribemønstret således:  
Strik 8 kant-m med den ”gamle farve”, skift til ny farve. 

*Strik r-p ud. Strik vr-p. Strik 8 kant-m på næste r-p og skift 



farve* (gent * - *).  
 

Vendeteknik: Hvis pinden slutter, hvor garnet er tykt, så tag 1. m løs af 
med garnet foran arb. 

 

Kroppen: 
Slå 110 (126) 142 m op Bloom+Dolce fv 702 på rundpind nr 10 (80 cm).  

1.p: 8 kantm-r, *2 vr, 2 r* (gent* - * til der mangler 10 m), 2 vr, 8 kantm-r  
2.p: 8 kantm-r, *2 r, 2 vr* (gent* - * til der mangler 10 m), 2 r, 8 kantm-r  

Gent disse 2 p i alt 3 gange. Slut af med p 1 (= 7 p).  
 
Skift til glat og stribemønster:  

1.p: Strikkes r  
2.p: 8 kantm-r, strik vr til der mangler 8 m, 8 kantm-r  

Gent disse 2 p til arb måler 48 (50) 52 cm. Slut af med en r-p.  
 
Del op til for- og bagstykke således:  

Strik 8 kantm-r, 19 (23) 27 vr (forstykke), luk 1 m af (ærmegab), 54 (62) 70 vr 
(bagstykke), luk 1 m af (ærmegab), 19 (23) 27 vr, 8 kantm-r (forstykke). 

 
Højre forstykke:   
1.p: Strikkes r (lav farveskift som før)  

2.p: 1 kantm-r, 18 (22) 26 vr, 8 kantm-r.  
Gent disse to p, til forstykket måler 20 (21) 22 cm fra opdelingen, og lad m hvile 

  
Bagstykke: (her strikkes hele p i stribemønster)  
1.p: Strikkes r.  

2.p: 1 kantm-r, 52 (60) 68 vr, 1 kantm-r.  
Gent disse to p, til bagstykket måler 20 (21) 22 cm fra opdelingen, og lad m hvile 

  
Venstre forstykke: (sæt garnet til i ærmegabssiden og strik hele p i stribemønster)  
1.p: Strikkes r  

2.p: 8 kantm-r, 18 (22) 26 vr, 1 kantm-r. Farveskiftet ligger i ærmegabssiden.  
Gent disse to p, til arb måler 20 (21) 22 cm fra opdelingen, og lad m hvile. 

 
Strik nu skuldrene sammen således:  
Læg nu venstre forstykke mod venstre side af bagstykket ret mod ret og brug en 

hjælpepind til at lukke af med fra ærmegabs-siden: *strik første m fra begge pinde 
samtidig, gent og træk den første m over den sidst strikkede* (gent * - *).  

Strik højre skulder sammen på samme måde. 
  

Ærmer: 
Tag 42 (46) 48 m op i ærmegabet (med rundp 40 cm) med Bloom+Dolce fv 702:  
Beg med at tage første m op i den aflukkede m nederst i ærmegabet. Denne mark 

som omgs beg.  
Strik rundt i stribemønster og tag ind på 2. og herefter hver 8. omg således: 1 r, 2 r 

sm, strik r til 2 m før den mark m, 1 oti.  
Tag ind i alt 4 (5) 5 gange (= 34 (36) 38 m) og strik herefter lige ned, til ærmet 
måler 28 cm (eller ønsket længde). Strik 7 omg rib (2 r, 2 vr) med Bloom+Dolce fv 



702, hvor der på 1. omg tages 2 (0) 2 m jævnt ind). Luk af i rib. Strik det andet 
ærme magen til.  

  
Montering:  
Pres jakken under et fugtigt stykke.  

  
Design: Sisse Chytræus  




