


2017 – 22 Lang jakke i koksgrå med sorte kanter i Bumbo Soft Merino. 
Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Overvidde cm: 100 (104) 108 (112) 116 (120) 

Længde ca. cm: 87 (88) 89 (90) 91 (92) 

Fv. 106, Koksgrå, ngl.: 

Fv. 114, Sort, ngl.: 
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Pinde: 3½ og 4.  

Kvalitet: Bumbo Soft Merino. 100 % Ren Uld Superwash, 120 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: 21 m x 26 p i glat på p nr. 4 = 10 x 10 cm. 

 
For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det 
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 
 
 
Ryg. 
Slå 126(130)134(138)142(146) m op på p nr. 3½ 
med koksgrå og strik 9 p glat. Derefter strikkes 1 p 
ret fra vrangsiden. Skift til p nr. 4 og strik 10 p glat. 
Læg jakken op således: Skyd en p nr. 3 ind i 
opslagningsmaskerne, fold kanten op på inder-
siden i vrangpinden, så den indskudte pind og 
arbejdspinden ligger parallelle. Læg nu kanten op 
ved at strikke 2 ret sammen (= 1 m fra hver pind) 
hele vejen hen. Fortsæt i glat på p nr. 4, idet der 
tages 1 m ind i begge sider på hver 10. p 15 
gange = 96(100)104(108)112(116) m. Når arb 
måler 65 cm, lukkes til ærmegab i begge sider på 
hver 2. p for 1x4 m, 1x3 m, 1x2 m og 1x1 m = 76 
(80)84(88)92(96) m. Fortsæt derefter lige op, til 
ærmegabet måler 20(21)22(23)24(25) cm og luk 
til skuldre og halsudskæring samtidig. Luk 
skuldrene fra ærmegabssiden på hver 2. p med  
4x5 m (3x5 m og 1x6 m) 2x5 m og 2x6 m (1x5 m 
og 3x6 m) 4x6 m (3x6 m og 1x7 m) og samtidig 
med den første skulderaflukning lukkes de midter-
ste 30(32)34(36)38(40) m til halsudskæring. Strik 
hver side færdig for sig, idet der i halssiden lukkes 
på hver 2. p for yderligere 1x2 m og 1x1 m. 
 
Venstre forstykke. 
Slå 56(58)60(62)64(66) m op på p nr. 3½ med 
koksgrå og strik 9 p glat, idet der sluttes på den 
sidste pind med at slå 15 m op med sort i venstre 
side af arb (= forkanten) = 71(73)75(77)79(81) m. 
De 15 forkantmasker strikkes herfra og op til 
skulderen i intarsiateknik. Dvs. at farverne snos 
omkring hinanden ved farveskiftet, så der ikke 
opstår huller i arbejdet. Strik 1 p ret fra vrang-
siden. Skift til p nr. 4. Fortsæt i glat, idet der sam-
tidig strikkes ombukningskant ved forkanten så-
ledes: På retsiden strikkes alle m i glat. På vrang-
siden strikkes de første 7 m vrang, tag næste m 
vrang løs af med garnet på vrangsiden af arb. 
Strik resten af pinden vrang. Fortsæt på denne 
måde med at tage den 8. m fra forkanten vrang 
løs af på vrangsiden hele vejen op til afslutningen  

 
på halsudskæringen. Tag ind i højre side og luk til 
ærmegab i samme højde og på samme måde 
som på ryggen. SAMTIDIG med begyndelsen på 
ærmegabsaflukningerne, begynder indtagning-
erne til V-hals: Rts: Strik frem til de sidste 2 koks-
grå m før de 15 sorte forkantmasker, strik 2 ret 
overtrukket sammen (= tag 1 m ret løs af, strik 
næste m ret og træk den løst aftagne m over), 
skift farve og strik forkanten som før. Fortsæt på 
denne måde med at tage 1 m ind i V-halsen på 
hver 4. p i alt 8(9)10(11)12(13) gange og derefter 
på hver 6. p 3(3)3(2)2(2) gange. Samtidig lukkes 
skulderen i samme højde og på samme måde 
som på ryggen. Der er nu de 15 sorte masker i 
forkanten tilbage. Strik yderligere 9(9½)10(10½) 
11(11½) cm lige op over disse som før og sæt m 
på en maskeholder. 
 
Højre forstykke. 
Strikkes mage til det venstre, blot spejlvendt. 
Indtagningerne i V-halsen strikkes som 2 ret 
sammen i stedet for 2 ret overtrukket sammen.  
 
Ærmer. 
Slå 52(54)56(58)60(62) m op på p nr. 3½ med 
sort og strik 9 p glat. Derefter strikkes 1 p ret fra 
vrangsiden. Skift til p nr. 4 og strik 10 p glat. Skift 
til koksgrå. Læg ærmet op på samme måde som 
ryggen. Fortsæt derefter i glat på p nr. 4, idet der 
tages 1 m ud i begge sider på hver 10. p 6 gange 
og derefter på hver 8. p 6 gange = 76(78)80(82)84 
(86) m. Når ærmet måler 44(44)45(45)46(46) cm, 
lukkes til ærmekuppel i begge sider på hver 2. p 
for 1x4 m, 1x3 m, 1x2 m, 17(18)19(20)21(22) x1 
m, 2x2 m og 1x3 m. Luk de resterende 10 m på 
én gang.  Strik det andet ærme mage til. 
 
Montering. 
Sy skuldersømmene. Sy halskanten sammen midt 
bag med maskesting og sy kanten fast langs 
ryggens halsudskæring. Fold forkanterne og 



halskanten i ombukningsmasken og sy kanterne 
fast på indersiden med elastiske sting. Sy 
ærmerne i. Sy side- og ærmesømmene. 
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