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En fin og enkelt barnejakke med små delikate 
detaljer, strikket i det blødeste 100 % meri-
nould. Jakken er rummelig nok til at bruges 
som forsommerens overtøj, men også fin 
under en vindjakke eller frakke. 
De små detaljer gør den lidt udfordrende og 
sjov at strikke.
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Materialer
100 (130) 175 (200) g) Anina fra Filcolana i farve 101 
(råhvid)
Rundpind 3 mm, 60 eller 80 cm 
Markører eller kontrastfarvet tråd
6 (7) 7 (7) små knapper

Størrelser
3 mdr/62 cl (6 mdr/68 cl) 1 år/80 cl (2 år/92 cl)

Mål
Passer til brystvidde: 46-48 (50-52) 53-55 (56-58) 
cm
Overvidde:53 (57) 61 (65) cm
Længde til ærmegab: 15 (17) 19 (22) cm
Ærmelængde:16 (19) 22 (25) cm

Strikkefasthed
28 m og 62 p i mønster på 3 mm = 10 x 10 cm.
(Strikkeprøve: f.eks 29 m og 40 p).

Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pin-
den og strik den drejet (r eller vr som det passer med 
strikningen).

o-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den 
løse m over den netop strikkede.
1 dbl m (dobbeltmaske): Strik r i den underliggende 
m, altså den på den forrige p (m ligner nu en r i pa-
tentstrik)  
Kantm: (kantmasker): 2 m lænkekant langs knapkant 
og knaphulskant:
De to yderste m strikkes r på alle retsidepinde. 
På alle vrangsidepinde tages de to yderste m vrang 
løs af med garnet foran masken (stik ind i m som til 
en vr og læg garnet foran m).
NB: Garnet sider i 3. maske når man vender og strik-
ker tilbage på næste retsidep.

Særlige teknikker
Knapkant og knaphulskant strikkes over i alt 8 m med 
2 kantm yderst og med 5 m retriller (ret på alle p) 
samt 1 dbl m (ret på vrangsiden og dbl r på retsiden 
af arbejdet) 
Knaphul i knaphulskanten strikkes fra retsiden sådan: 
2 m lænkekant (r), 1 r, 2 r sm, 2 omslag, 1 o-indt, 1 
dbl m. På næste p strikkes begge omslag dr r.

Mønster (maskeantal deleligt med 6 + 5)
1. p og alle ulige p (vrangsiden): Strik r.
2., 4., 6., 8. og 10 p: *5 r, 1 dbl m*. Gentag fra * til * 
og slut med  5 r.
12., 14., 16. 18. og 20. p: 2 r, *1 dbl m, 5 r*. Gentag 
fra * til * og slut med 1 dbl m, 2 r.
Gentag de 20 p.
Se også diagram på side 2.
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Arbejdsgang
Jakken strikkes frem og tilbage i ét stykke inklusiv 
forkanter op til ærmegabene, hvorefter arbejdet deles 
i ryg og forstykker. Ærmernes strikkes, sættes ind 
i ærmegabene og hele raglanstykket strikkes på én 
gang. 

Krop
Slå 159 (171) 183 (195) m op på rundp 3 mm og 
strik 1 p r (1. p = vrangsiden) med lænkekant over 
de to yderste m i begge sider. 
2. p: Strik 8 m knaphulskant (i højre forstykke), luk 
derefter alle m af, indtil der er 8 m tilbage på p (= 
knapkanten, venstre forstykke), strik 8 m knapkant.
3. p: Strik 8 m knapkant og strik derefter 1 m op for 
hver aflukket m i m under aflukningen, dvs. i den ret-
m, der ligger lige under aflukningskædens m. Strik 
de 8 m knaphulskant i slutningen af p. Der er nu igen 
159 (171) 183 (195) m. (Aflukningen ligger som en 
kæde af masker langs opslagningen).
Fortsæt nu lige op i mønsterstrik og med 8 masker til 
knap- og knaphulskant i begyndelsen og slutningen af 
p. Sæt en markør i hver sidesøm, dvs. efter 41 (44) 
47 (50) m (højre forstykke) og igen efter yderligere 
77 (83) 89 (95) m (= ryggen). De sidste 41 (44) 47 
(50) m er venstre forstykke.
 På 6 p strikkes et knaphul som beskrevet ovenfor. 
Gentag dette på hver 24. (24.) 26. (28.) p.
Strik lige op, til arbejdet måler 15 (17) 19 (21) cm. 
Luk 11 m (alle str.) af til ærmegab i hver side såle-
des: Strik til 6 m før markøren, luk 11 m af, strik til 
5 m før den næste markør og luk 11 m af. (Der er 
lukket 6 m af på hvert forstykket og 5 m i hver side 
af ryggen for at få mønsteret symmetrisk). (= 137 
(149) 161 (173) m).
 Lad arbejdet hvile og strik ærmerne.

Ærmer
Slå 39 (41) 43 (45) m op og strik den nederste kant 
som kanten nederst på jakken. Fortsæt i mønster 
som på jakken sådan: 1 (2) 3 (4) r, derefter *1 dbl 
m, 5 r*. Gentag fra * til* og slut med 1 dbl m, 1 (2) 
3 (4) r.
Strik lige op, idet der på hver 10. p tages 1 m ud i 
begge sider lige inden for den yderste m. Gentag 
udtagninger i alt 8 (10) 11 (12) gange = 55 (61) 65 
(69) m. Nye m strikkes i mønster.
Når ærmet måler 16 (19) 22 (25) cm lukkes 6 m af i 
hver side = 43 (49) 53 (57) m.
NB: Mønsteret skal slutte med samme mønsterpind 
som på kroppen (eller med den tilsvarende pind i den 
andel halvdel af mønsterrapporten, f.eks. 4. og 14. p) 
Strik det andet ærme på samme måde og sæt ær-
merne ind i ærmegabet på jakken. Sæt en markør de 
4 steder, hvor ærmerne møde ryg og forstykker. ( Der 
er i alt 223 (247) 267 (287) m).

Raglanstykket
Strik nu frem og tilbage over alle bærestykkets m 
mens mønsteret på hver del fortsættes som hidtil. 
Strik raglanindtagninger ved alle 4 markører således: 

Strik til 3 m før markøren ved forstykke/højre ærme, 
2 r sm, 1 dbl m, 1 o-indt. Strik til 2 m før markøren 
ved højre ærme/ryg, 2 r sm, 1 dbl m, 1 o-indt. Strik 
til 3 m før markøren ved ryg/venstre ærme, 2 r sm, 1 
dbl m, 1 o-indt. Strik til 2 m før markøren ved venstre 
ærme/forstykke, 2 r sm, 1 dbl m, 1 o-indt. 
Gentag raglanindtagninger på hver retside p, til der er 
taget ind i alt 14 (16) 17 (18) gange.  Sæt de yder-
ste 10 (10) 11 (11) m i hver side på en maskeholder 
(eller på en glat tråd) til halsudskæring. Strik til 4 m 
før maskeholderen, vend og strik tilbage til 4 m før 
den anden maskeholder. Vend og strik tilbage til der 
mangler 2 m før forrige vending og strik igen tilbage 
til 2 m før forrige vending. Vend i begge sider på 
samme måde med 2 m ad gangen yderligere 2 (2) 4 
(4) gange. Der er vendt i alt 6 (6) 8 (8) gange. Bryd 
garnet.

Halskanten
Sæt garnet til på vrangsiden af arbejdet lige inden for 
knapkantens 8 m (venstre forstykke). Strik ret sådan: 
Strik 1 m i hver m idet der ved vendingerne tages en 
lænke op. Drej lænken og strik den sammen med den 
følgende m for at lukke evt. små huller ved vendin-
gerne. 
Strik i alt 9 p r, med det sidste knaphul på 6. p og 
luk derefter alle m mellem forkanterne af på næste 
retsidep (som nederst på jakken). Strik maskerne op 
igen på den næste p og luk alle m af på den følgende 
retsidep, idet de to første m strikkes som 2 r sm og 
de to sidste m strikkes 2 dr r sm (så vil lænkekanten 
dreje om til bagsiden også i aflukningen). 

Montering
Hæft alle ender med en spids nål. Sy ærmernes in-
dersømme sammen og sy sammen med maskesting 
under ærmerne.
Sy små knapper i ud for knaphullerne.
Damp jakken ganske forsigtigt eller vask den, træk 
den i facon og lad den tørre liggende.
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Ret på retsiden

Ret på vrangsiden

Strik ret på 1. p (vrangsiden). Strik r i den 
underliggende m på 2. p (retsiden), dvs. i 
masken under masken på pinden. Lad 
herefter masken på pinden glide af pinden

Mønsterrapport
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Diagram - mønster


