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TIPS & RÅD

PERLESTRIKKET JAKKE MED REVERS

Ylle (100% Uld ”Superwash”. Nøgle ca 100 g = 208 m)
Ca 23 m og 42 omg perlestrik på p 3.5 mm = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved anden garntype)
XS (S) M (L) XL (2XL)
84 (91) 98 (108) 120 (133) cm
90 (98) 105 (116) 128 (138) cm
60 (61) 62 (64) 66 (68) cm
700 (700) 750 (750) 800 (850) g (fv 15403)
3 och 3.5 mm, mindst 80 cm
5 knapper (ca. 1,7 cm i diameter)
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Järbo Garn størrelsesguide: Bevægelsesvidden i vore opskrifter kan variere afhængig af arbejdets type og form. For at
finde din størrelse anbefaler vi, at du først tager alle mål direkte på kroppen og derefter bestemmer, hvor meget
bevægelsesvidde, du ønsker. OBS! Se størrelsetabell på www.jarbo.se.
• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
• Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se om strikke/hæklefastheden
passer. Hvis strikke/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.

FORKORTELSER

arb=arbejdet, vr=vrang/vrangmaske, luk=luk af, indt=indtagning, km=kantmaske, m=maske/masker, mb=maskebue,
perlestrik=perlestrikning, r=ret/retmaske, p=pind/pinde, sm=sammen, omg=omgang, oti=overtrækningsindtagning,
kantm=kantmaske.

FORKLARINGER

Glat vrang: Alle p fra retsiden: Vrang. Alle p fra vrangsiden: Ret.
Perlestrik: 1. p: *1 r, 1 vr, gentag fra * pinden hen. 2. og alle følgende p: Ret over vrang, vrang over ret.

RYG

Slå 105(115)123(135)149(159) m op på p 3. Begynd med en vrangpind (= retsiden) og strik 6 p glat vrang. Skift til p
3½ og perlestrik, 1. p er retsiden. Tag 1 m ind i hver side på 15.(13.)13.(13.)11.(13.) p, så på hver 10.(9.)8.(9.)10.(10.)
p yderligere 6(7)8(8)8(8) gange = 91(99)105(117)131(141) m. Tag nu 1 m ud i hver side på hver 14.(14.).12.(12.)12.
(12.) p i alt 4(4)5(5)5(5) gange = 99(107)115(127)141(151) m. Fortsæt lige op til arb måler 37(37)38(39)41(42) cm,
slut med en vrangsidepind.
Ærmegab: Luk nu af i hver side på hver 2. p således: 4,3,1,1 (4,3,2,1,1) 5,3,2,1,1 (6,3,2,1,1,1) 6,3,2,2,1,1 (6,3,3,2,1,1,1)
m, derefter på hver 4. p 1 (1) 1,1 (1,1) 1,1,1 (1,1,1) m, og endelig på den følgende 6. p 1 m = 77(81)85(93)103(113)
m. Fortsæt lige op til arb måler 58(59)60(62)64(66) cm, slut med en vrangsidepind.
Halsudskæring: Luk på næste p de midterste 19(21)21(23)25(31) m af til halsudskæring og strik pinden hen. Strik hver
side færdig for sig.
Venstre skulder: Luk i skuldersiden på hver 2. p 8,8,8 (9,8,8) 9,9,8 (10,9,9) 11,10,10 (11,11,11) m af, og luk samtidig
på hver 2. p i halssiden 3,2 (3,2) 3,3 (4,3) 4,4 (4,4) m af.
Venstre skulder: Strik færdig som venstre skulder, blot spejlvendt.

LOMMESTYKKER

Store lommer (2 stk): Slå 23(25)27(27)27(27) m op på p 3½ og strik 10(10)11(11)11(11) cm perlestrik. Sæt m på en
maskeholder.
Brystlomme (1 stk): Slå 17(19)19(19)21(21) m op på p 3½ og strik 7(7)7(7)8(8) cm perlestrik. Sæt m på en maskeholder.

VENSTRE FORSTYKKE

Slå 55(59)61(67)73(79) m op på p 3. Begynd med en vrangpind (= retsiden) og strik 6 p glat vrang. Skift til p 3½ og
perlestrik, 1. p er retsiden. Tag 1 m ind i arb højre side på 15.(13.)13.(13.)11.(13.) p, så på hver 10.(9.)8.(9.)10.(10.)
p yderligere 6(7)8(8)8(8) gange = 48(51)52(58)64(70) m. Tag nu 1 m ud i samme side på hver 14.(14.)12.(12.)12.(12.)
p i alt 4(4)5(5)5(5) gange = 52(56)57(63)69(75) m.
Samtidig, når arb måler 14(14)15(15)16(16) cm, strikkes en lomme ind på en vrangsidepind: Strik 16(17)18(18)19(19)
m, sæt de næste 23(25)27(27)27(27) m på en maskeholder og strik i stedet m fra det ene store lommestykke ind her
(vend stykket så perlestrikken passer), strik derefter de resterende m på pinden.
Når alle ind- og udtagningerne i siden er strikket, fortsættes lige op. Når arb måler 35(35)36(37)39(40) cm tages 1 m ud
i forkanten på hver 4. p 7(8)9(9)10(10) gange. Når arb måler 37(37)38(39)41(42) cm, slut med en vrangsidepind.
Ærmegab, revers og V-udskæring: Luk nu af til ærmegab i arb højre side på hver 2. p således: 4,3,1,1 (4,3,2,1,1) 5,3,2,1,1
(6,3,2,1,1,1) 6,3,2,2,1,1 (6,3,3,2,1,1,1) m, derefter på hver 4. p 1 (1) 1,1 (1,1) 1,1,1 (1,1,1) m, og endelig på den
følgende 6. p 1 m.
Samtidig, når arb måler 45(46)46(48)49(51) cm, strikkes revers og V-udskæring således: Sæt de yderste 15(16)17(18)19(20)
m mod forkanten på en maskeholder og strik videre udelukkende over de resterende m. Tag 1 m ind i halssiden på hver
6. p 7(10)3(5)8(11) gange, derefter på hver 8. p 2(0)5(4)2(0) gange = 24(25)26(28)31(33) m tilbage på p. Fortsæt lige
op til arb måler 58(59)60(62)64(66) cm, slut med en vrangsidepind. Luk i skuldersiden på hver 2. p 8,8,8 (9,8,8) 9,9,8
(10,9,9) 11,10,10 (11,11,11 m af.

HØJRE FORSTYKKE

Slå 55(59)61(67)73(79) m op på p 3. Begynd med en vrangpind (= retsiden) og strik 6 p glat vrang. Skift til p 3½ og
perlestrik, 1. p er retsiden. Tag 1 m ind i arb venstre side på 15.(13.)13.(13.)11.(13.) p, så på hver 10.(9.)8.(9.)10.(10.)
p yderligere 6(7)8(8)8(8) gange = 48(51)52(58)64(70) m. Tag nu 1 m ud i samme side på hver 14.(14.)12.(12.)12.(12.
p i alt 4(4)5(5)5(5) gange = 52(56)57(63)69(75) m.
Samtidig strikkes knaphuller og lomme således:
Knaphuller: Når arb måler 5(5)5(6)6(7) cm, strikkes det første knaphul på en retsidepind: Strik 2 m, luk 2 m af, strik
pinden hen. På den følgende p slås 2 nye m op over de aflukkede m. Strik yderligere 4 knaphuller med 6(6)6(7)7(7) cm
imellem = hver 24.(24.)24.(28.)28.(28.) p.
Lomme: Når arb måler 14(14)15(15)16(16) cm, strikkes en lomme ind på en retsidepind: Strik 16(17)18(18)19(19) m,
sæt de næste 23(25)27(27)27(27) m på en maskeholder og strik i stedet m fra det andet store lommestykke ind her (vend
stykket så perlestrikken passer), strik derefter de resterende m på pinden.
Når alle ind- og udtagningerne i siden er strikket, fortsættes lige op. Når arb måler 35(35)36(37)39(40) cm tages 1 m ud
i forkanten på hver 4. p 7(8)9(9)10(10) gange. Når arb måler 37(37)38(39)41(42) cm, slut med en vrangsidepind.
Ærmegab, revers, V-udskæring og brystlomme: Luk nu af til ærmegab i arb venstre side på hver 2. p således: 4,3,1,1
(4,3,2,1,1) 5,3,2,1,1 (6,3,2,1,1,1) 6,2,2,1,1 (6,3,3,2,1,1,1) m, derefter på hver 4. p 1 (1) 1,1 (1,1) 1,1,1 (1,1,1) m, og
endelig på den følgende 6. p 1 m.
Samtidig, når arb måler 45(46)46(48)49(51) cm, strikkes revers og V-udskæring som på venstre forstykke, blot spejlvendt.
Desuden strikkes brystlomme således: Når arb måler 42(43)44(45)45(46) cm, strikkes brystlommen ind på en retsidepind:
Strik 22(23)25(26)27(28) m, sæt de næste 17(19)19(19)21(21) m på en maskeholder og strik i stedet m fra brystlommen
ind her (vend stykket så perlestrikken passer), strik derefter de resterende m på pinden.
Når alle indtagninger til ærmegab og V-udskæring er strikket, fortsættes lige op til arb måler 58(59)60(62)64(66) cm,
slut med en retsidepind. Luk i skuldersiden på hver 2. p 8,8,8 (9,8,8) 9,9,8 (10,9,9) 11,10,10 (11,11,11) m af.

ÆRMER

Slå 49(51)53(55)59(61) m op på p 3. Begynd med en vrangpind (= retsiden) og strik 6 p glat vrang. Skift til p 3½ og
perlestrik, 1. p er retsiden. Tag 1 m ud hver side på hver 9. p 0(0)10(10)0(10) gange, så på hver 10. p 16(16)7(7)17(8)
gange = 81(83)87(89)93(97) m. Fortsæt lige op til arb måler 42(42)43(43)44(44) cm.
Ærmekuppel: Luk af i hver side på hver 2. p således: 4,3,2,2,2,1,1,1 (4,3,2,2,2,1,1,1) 5,3,2,2,2,1,1,1 (6,3,2,2,2,1,1,1)
6,3,2,2,2,2,1,1,1 (6,3,3,2,2,2,1,1,1) m. Luk derefter 1 m af i hver side på hver 4. p 3(3)4(4)4(4) gange.
Luk igen af i hver side på hver 2. p således: 1,1,1,2,4,5 (1,1,1,1,2,4,4) 1,1,1,2,4,5 (1,1,1,1,1,4,5) 1,1,1,1,4,5
(1,1,1,1,1,4,5) m. Luk endelig de resterende 15(15)17(17)19(19) m af.
Strik det andet ærme magen til.

MONTERING

Hæft alle ender. Sy skuldersømmene. Sy side- og ærmesømmene. Sy ærmerne i. Sy de løse lommestykker fast på jakkens
vrangside.
Lommekanter: Sæt de hvilende m fra lommen på p nr. 3 og strik 6 p glat vrang. Luk af i vrang. Sy kantens sider fast til
jakken. Strik alle lommekanter på denne måde.
Krave: Strik med rundp nr. 3½ og fra vrangsiden ca. 35(35)37(37)39(39) m op langs V-udskæringen på venstre forstykke,
sæt en markering, saml 1 m op i hver m på ryggen, men spring over hver 4. m, sæt en markering, saml 31(33)35(39)43(49)
m op langs halsudskæringen på ryggen og 35(35)37(37)39(39) m langs V-udskæringen på højre forstykke =
101(103)109(113)121(127) m.
Næste p: Perlestrik til sidste m, strik sidste m sm med den nærmeste af de hvilende m på reverset. Gentag denne p
yderligere 3(3)3(5)5(5) gange = 2(2)2(3)3(3) gange på hvert revers. Fortsæt i perlestrik udelukkende over kravens m
(resten af reversets m hviler) Lav en dobbeltudt (løft lænken mellem 2 m op og strik 1 ret i bagerste maskebue + 1 ret i
forreste maskebue = 2 nye m) med 5 maskers mellemrum mellem markeringerne på ryggen. Og tag samtidig 1 m ind i
hver forkant på hver 8. p 3 gange. Strik yderligere 0(0)0(2)2(2) p uden indtagninger.
Næste p (= kravens vrangside): Strik til der er 9 m tilbage på venstre p, vend.
Næste p: Slå om, strik til der er 9 m tilbage på venstre p, vend.
Næste p: Slå om, strik til 10 m (inkl. omslag) før ”hullet” ved forrige vending, vend. Gentag den sidste p yderligere 5
gange – dog vendes ikke efter sidste p. Bryd garnet og sæt alle m på samme p (der strikkes efterfølgende rullekant over
de åbne m).
Rullekanter langs forkanter, revers og krave: Strik med p 3 og fra jakkens vrangside m op således: Begynd ca. midt på
rullekanten forneden og strik ca. 94(96)96(100)102 104) m op langs venstre forkant, strik derefter reversets m vrang,
strik 1 m op i hjørnet mellem revers og krave og 13(13)13(14)14(14) m langs kravens side, strik vrang henover alle kravens
åbne m (NB! Strik langs venstre side alle omslag sm med m umiddelbart før omslaget, og strik langs højre side alle omslag
sm med m efter omslaget). Strik yderligere 13(13)13(14)14(14) m op langs kravens anden side, 1 m op i hjørnet mellem
krave og revers, strik reversets m vrang, og strik 94(96)96(100)102(104) m op langs højre forkant – slut ca. midt på
rullekanten. Begynd med en retpind og strik 6 p glat vrang. Luk alle m af i vrang. Sy rullekanten langs forkanter/revers/
krave fast på jakkens forside (= kravens bagside). Sørg for at kanten dækker ”sømrummet” ved opstrikningen af maskerne
langs forkanten. Sy evt. også rullekanterne forneden, på ærmerne og på lommerne fast på bagsiden. Buk krave og revers
om og sy dem evt. fast til jakkens retside med nogle få sting så de bliver siddende. Sy knapperne på venstre forstykke
over for knaphullerne – placer knapperne lige i overgangen mellem rullekant og forstykke.
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