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TIPS & RÅD

DAMEJAKKE OG TØRKLÆDE

Raggi (70 % uld, 30 % polyamid. Nøgle ca 100 g = 150 m)
Ca 17 m og 22 pinde glatstrikning med p nr 5.5 = 10 x 10 cm
Ca 23 m ribstrikning (arbejdet er ikke trukket ud) med p nr 5.5 = 10 cm
XS(S)M(L)XL(2XL)
Ca 86(95)100(110)121(131) cm
Ca 52(53)54(55)56(57) cm
Ca 35(36)37(38)39(40) cm (3/4 længde)
Ca 15 x 195 cm
Ca 500(500)600(600)700(700) g (fv 15128)
Ca 200 g (fv 15128)
Nr 5 og 5.5
6 knapper
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Järbo Garn størrelsesguide: Bevægelsesvidden på tøjet i vores opskrifter varierer alt efter type og form. For at finde din
størrelse anbefaler vi at du først måler alle mål direkte på kroppen, efter tabellen nedenfor. Derefter bestemmer du selv
størrelsen på tøjet, alt efter hvor meget bevægelsesvidde du vil have i tøjet.

• For at undgå spørgsmål: Begynd med at læse hele opskriften igennem inden du påbegynder arbejdet.
• Marker den størrelse du laver med en farvet pen så er det lettere at følge opskriften.
• Strik altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker en prøve som er ca 12 x 12 cm for at se om du holder den angivne
strikkefasthed. Stemmer strikkefastheden ikke, prøv med tyndere eller tykkere pinde.

FORKORTELSER

arb=arbejdet, indt=indtagning, kantm=kantmaske, m=maske, omg=omgang, p=pind/pinde, rm=retmaske, vm=vrangmaske.

FORKLARINGER

Indtagning: I begyndelsen af omg: Strik 2 m ret sammen. I slutningen af omg: Strik 2 m sammen i de bagerste maskebuer.
Knaphul: Slå om, 2 m ret sammen.
Kantmaske (kantm): Yderste m i hver side strikkes ret på alle omg. Kantm midt foran på jakke og tørklæde strikkes på
følgende måde: I begyndelsen af pinden ret i bagerste maskebue og den sidste m tages løs af med garnet foran arb.

JAKKE
RYG (A)

VENSTRE
FORSTYKKE (A)

HØJRE
FORSTYKKE (A)

Slå 75(83)87(95)105(113) m op med p nr 5 og strik 9 pinde: 1 kantm, 1 rm, 1 vm, slut med 1 rm, 1 kantm (1. pind =
vrangsiden). Skift til p nr 5.5 og glatstrikning. Når arb måler 32,5(33)34(34)34,5(35,5) cm lukkes 3 m i hver side til ærmegab.
Lav derefter 1 indt i hver side indenfor kantm 3 gange. Når arb måler 50(51)52(53)54(55) cm sættes de midterste
27(27)29(29)31(31) m til nakken på en tråd og hver side strikkes færdig for sig. Luk yderligere for 1-1 m. Luk af lige over
til skulder når hele arb måler 52(53)54(55)56(57) cm.
Slå 41(45)47(51)57(59) m op med p nr 5 og strik 9 pinde: 1 kantm * 1 vm, 1 rm * gentag *-*, slut med 1 vm, 1 kantm
efter forklaring (1. pind = vrangsiden). Skift til p nr 5.5 og glatstrikning men fortsæt med at strikke rib som tidligere over
de 7 m mod midt foran = forkant. Når arb måler 32,5(33)34(34)34,5(35,5) cm lukkes 3 m i siden til ærmegab. Lav derefter
1 indt indenfor kantm 3 gange. Når arb måler 44(45)46(47)48(49) cm, sidste p fra retsiden men strik ikke de sidste
13(13)14(14)16(14) m mod midt foran men sæt dem på en tråd, lukkes af til halsudskæringen med 2-2-1-1 m. Luk af lige
over til skulder ved samme højde som på ryggen.
Slå op og strik som venstre forstykke men spejlvendt. Efter 5 pinde laves et knaphul indenfor 4 m mod midt foran. Det
øverste knaphul laves i halskanten og de øvrige 4 med jævne mellemrum.

ÆRMER (A)

Slå 38(38)40(40)42(42) m op med p nr 5 og strik 7 pinde rib 1 rm, 1 vm (1. pind = vrangsiden). Skift til p nr 5.5 og
glatstrikning, tag 4 m ud på første pind jævnt fordelt. Når arb måler 4 cm tages 1 m ud i hver side. Gentag udtagningen
med 2–2,5 cm mellemrum til der er 68(70)72(74)76(76) m på pinden. Når hele arb måler 35(36)37(38)39(40) cm lukkes
for 3 m i hver side til ærmegab. Lav derefter 1 indt i hver side indenfor kantm 3 gange. Strik 1 pind vrang. Luk af i ret.

MONTERING (A)

Spænd delene ud efter modellens mål, dæk med et fugtigt klæde og lad det tørre. Sy skulderne sammen.
Halskant: Begynd ved højre forstykke og saml m fra tråden op fra retsiden med p nr 5, saml m op langs hals og nakke incl
m på tråden midt bag på, samt fra tråden på venstre forstykke. Strik rib 1 rm, 1 vm som tidligere over maskerne fra tråden
på venstre og højre forstykke og få de øvrige masker til at passe med dette, lav det 6. knaphul efter 3 pinde indenfor 4 m.
Luk af i rib efter 7 pinde. Sy ærmerne i. Sy side og ærmesømmene sammen. Brug kantm som sømrum. Sy knapper i.

TØRKLÆDE (B)

Slå 34 m op med p nr 5.5 og strik rib 1 rm, 1 vm, strik de yderste m efter forklaring. Strik så langt du kan med at garnforbrug
på 200 g = ca 195 cm. Luk af i rib.
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