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Denne smukke jakke er designet med inspiration fra Danmarks store kvindelige cirkusdirektør: Diana Benneweis. Som barn var ridning Dianas fortrukne disciplin, og hun fik sin
debut i manegen med dressur på arabiske fuldblodsheste. I midten af 1990’erne overtog
Diana Benneweis, som den første kvinde, ledelsen af Cirkus Benneweis og blev cirkusdirektør.
STØRRELSER
S (M) L (XL)
MÅL
Passer til brystvidde: 82 -88 (88-96) 96 104 (104112) cm
Overvidde: 92 (100) 106 (116) cm
Hel længde: ca. 54 (56) 59 (63) cm
Længde mål under ærmet: 27 (30) 33 (35) cm
Ærmelængde: 42 (43) 44 (44) cm
STRIKKEFASTHED
22 m x 28 p i glatstrik på pind 3,5 mm = 10 x 10 cm
Pindetykkelsen er kun vejledende.
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere
pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til
tyndere pinde.
Hvis du rammer bredden men ikke højden, kan det
hjælpe at skifte pindemateriale, f.eks. skifte fra metal til
træ eller omvendt.
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MATERIALER
Garn fra Filcolana
Farve A:
250 (250) 300 (300) g Arwetta, fv 810 (Chrysantemum) og
125 (125) 150 (150) g Tilia, fv 362 (Autumn Leaves)
Farve B:
50 g Arwetta farve 102 (Black) og
25 g Tilia farve 102 (Black)
Farve C:
50 g Arwetta farve 101 (Natural White) og
25 g Tilia farve 321 (Sakura)
Hver farve strikkes med 1 tråd af hver kvalitet holdt
sammen.
Rundpind 3 mm, 60-80 cm
Rundpind 3,5 mm, 40 og 80 cm
Strømpepinde 3 og 3,5 mm
Maskemarkører
22 stk øjeknapper i guld, 14 mm i diameter
8 sæt hægter og maller, sorte (20 mm sat sammen)
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Teknik

Arbejdsgang

SÆRLIGE FORKORTELSER

Jakken strikkes oppefra og ned.

v-udt (venstrevendt udtagning, strikket på retsiden):
Før venstre pind, med retning fra forsiden og væk fra
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft
lænken op på pinden og strik den drejet ret.

Først strikkes bærestykket frem og tilbage, hvor der
samtidig tages ud til sadelskulder og ærmerkuppel.

h-udt (højrevendt udtagning, strikket på retsiden):
Før venstre pind, med retning fra bagsiden og ind mod
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft
lænken op på pinden og strik den ret.
v-udt-vr (venstrevendt udtagning, strikket på
vrangsiden):
Før venstre pind, med retning fra bagsiden og ind mod
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft
lænken op på pinden og strik den vrang.
h-udt-vr (højrevendt udtagning, strikket op
vrangsiden):
Før venstre pind, med retning fra forsiden og væk fra
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft
lænken op på pinden og strik den drejet vrang.
v-indt: 2 drejet ret sammen
SÆRLIGE TEKNIKKER
Vendemaske
Tag 1. maske vrang løs af med garnet foran masken
(mod dig selv), Før garnet over højre pind og ned bag
arbejdet (væk fra dig selv) og træk i garnet så masken
trækkes baglæsn op over pinden og lægger sig som
en ”dobbeltmaske”. Strik videre ifølge opskriftens
anvisninger. Når der strikkes henover dobbeltmasken,
strikkes denne som én maske, henholdsvis i ret eller
vrang som arbejdet viser.
Løkkeopslag
Lav en ring af garnet, således at den lange garnende
(med garnnøglet i den anden ende) lægges ovenpå den
tråd der sidder fast på pinden, strik højre pind ind forfra i ringen, stram garnet så ringen bliver til en maske.
Gentag til det ønskede antal masker.
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Når halsrundingen er færdigstrikket, slås der masker
op til klippemasker og belægningskant, arbejdet
samles og strikkes herefter rundt.
Der strikkes indtagninger og udtagninger i siderne for
at give kroppen taljering.
Nederst på ryggen strikkes der vendepinde for at forme
rundingen bagtil.
Til sidst strikkes belægningskant i kontrastfarve.
Ærmerne strikkes oppe fra og ned og afsluttes
ligeledes med belægningskant i kontrastfarve.
Belægningskanterne både på kroppen og ærmerne syes
fast på den indvendige side af jakken med kastesting.
På symaskine sys der langs klippemaskerne fortil.
Arbejdet klippes op og forstykkets belægningskanter
bukkes om og monteres på forstykkernes vrangside.
Der strikkes efterfølgende masker op langs forkanterne
og i-cord kanten strikkes på i begge sider.
Der strikkes masker op til halskant som strikkes i
glatstrik og afsluttes med belægning i rib.
Belægningen monteres til halskantens vrangside med
kastesting.
Til sidst strikkes der I-cord bånd (hestetømmer), der
sys på jakkens forstykker som pyntebånd.
Der afsluttes med isyning af guldknapper på jakkens
forstykke og på ærmerne, samt hægter og maller på
forstykkernes indvendige side.
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Opskrift
BÆRESTYKKE
Slå 42 (52) 48 (54) masker op med farve A (1 tråd af
hver kvalitet holdt sammen, på pind 3,5 mm.
1. p (vrangsiden): 1 r (højre forstykke), indsæt
markør, 6 vr (højre skulder), indsæt markør, 5 (7) 6
(8) vr (højre rygmarkering), indsæt markør, 18 (24)
22 (24) vr (midt ryg), indsæt markør, 5 (7) 6 (8) vr
(venstre rygmarkering), indsæt markør, 6 vr (venstre
skulder), indsæt markør, 1 r (venstre forstykke).
2. p: 1 r, h-udt, flyt markør til højre p, 6 r, flyt markør,
v-udt, 5 (7) 6 (8) r, flyt markør, v-udt, 18 (24) 22 (24)
r, h-udt, flyt markør, 5 (7) 6 (8) r, h-udt, flyt markør,
6 r, flyt markør, v-udt, 1 r.
Der er nu 48 (58) 54 (60) masker på pinden.
3. p: 1 r, 1 vr, h-udt-vr, flyt markør, 6 vr, flyt markør,
v-udt-vr, 6 (8) 7 (9) vr, flyt markør, v-udt-vr, 20 (26)
24 (26) vr, h-udt-vr, flyt markør, 6 (8) 7 (9) vr,
h-udt-vr, flyt markør, 6 vr, flyt markør, v-udt-vr, 1 vr,
1r.
Der er nu 54 (64) 60 (66) masker på pinden.

Gentag 6. og 7. pind, til der er 13 (13) 15 (15) masker
på hvert forstykke, 6 masker på hver skulder og 60
(70) 70 (76) masker på ryggen.
Næste p (retsiden): 1 r, v-udt, strik r til markør, h-udt,
flyt markør, 6 r, flyt markør, v-udt, strik r til markør,
h-udt, flyt markør, 6 r, flyt markør, v-udt, strik r til
markør, h-udt, 1 r.
Der er nu 104 (114) 118 (124) masker på pinden.
Næste p: 1 r, strik vr til markør, h-udt-vr, flyt markør,
6 vr, flyt markør, v-udt-vr, strik vr til markør, h-udt-vr,
flyt markør, 6 vr, flyt markør, v-udt-vr, strik vr til den
sidste m, 1 r.
Der er nu 108 (118) 122 (128) masker på pinden.
Gentag de sidste 2 pinde, til der er 25 (25) 30 (30)
masker på hvert forstykke, 6 masker til skulder og 76
(86) 90 (96) masker på ryggen.
I forlængelse af maskerne på den sidste pind fra
vrangsiden, slås der med teknikken løkkeopslagning,
nye masker op til yderligere forstykkemasker, samt
klippemasker og belægningskant, således:
Slå 13 (18) 15 (18) masker op til forstykke, indsæt
omgangsmarkør, slå 15 masker op til belægnings- og
klippemasker, indsæt markør, slå 13 (18) 15 (18)
masker op = 41 (51) 45 (51) nye masker.

4. p: 3 r, h-udt, flytmarkør, 6 r, flyt markør, v-udt,
7 (9) 8 (10) r, flyt markør, v-udt, 22 (28) 26 (28) r,
h-udt, flyt markør, 7 (9) 8 (10) r, h-udt, flyt markør, 6
r, v-udt, 3 r.
Der er nu 60 (70) 66 (72) masker på pinden
5. p: 1 r, 3 vr, h-udt-vr, flyt markør, 6 vr, flyt markør,
v-udt-vr, 8 (10) 9 (11) vr, fjern markør, v-udt-vr, 24
(30) 28 (30) vr, h-udt-vr, fjern markør, 8 (10) 9 (11)
vr, h-udt-vr, flyt markør, 6 vr, flyt markør, v-udt-vr,
3 vr, 1 r.
Der er nu 66 (76) 72 (78) masker på pinden
6. p: Strik r til markøren, h-udt, flyt markør, 6 r, flyt
markør, v-udt, strik r til næste markør, h-udt, flyt
markør, 6 r, flyt markør, v-udt, strik r pinden ud.
Der er nu 70 (80) 76 (82) masker på pinden.
7. p: 1 r, strik vr til markør, h-udt-vr, flyt markør, 6 vr,
flyt markør, v-udt-vr, strik vr til næste markør, h-udt-vr,
flyt markør, 6 vr, flyt markør, v-udt-vr, strik vr pinden
ud.
Der er nu 74 (84) 80 (86) masker på pinden.
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Vend arbejdet og strik herefter rundt fra retsiden,
omgangen begynder ved venstre forstykke.
Fortsæt med udtagninger på begge sider af skuldermaskerne, på hver omgang, således:
Næste omg: Strik r til markør, h-udt, flyt markør, 6 r,
flyt markør, v-udt, strik r til markør, h-udt, flyt markør,
6 r, flyt markør, v-udt, strik r til markør, 4 vr, 1 r, 1 vr,
1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 4 vr.
Strik denne omgang i alt 4 (4) 4 (6) gange, til der er 42
(47) 49 (54) masker på forstykket , 84 (94) 98 (108)
masker på ryggen og 15 belægnings- og klippemasker.
Der er nu 195 (215) 223 (243) masker på pinden.
Skulderudtagningerne er nu færdigstrikket,
udtagningerne foretages herefter på den anden side af
markørerne, på hver 2. omgang, således:
Næste omg: *Strik r til markør, flyt markør , v-udt,
strik r til markør, h-udt, flyt markør*, gentag fra * til *,

til markøren ved klippemaskerne, strik disse som hidtil.
Næste omg: Strik ret til markøren ved klippemaskerne,
strik disse som hidtil.
Gentag disse 2 omgange, til der er 54 (54) 58 (62)
masker på hvert ærme. Slut med en omgang uden
udtagninger.
Nu begyndes raglanudtagninger, således:
Næste omg: *Strik ret til 1 m før markøren, h-udt,
1 r, flyt markør, v-udt, strik ret til markør, h-udt, flyt
markør, 1 r, v-udt*, gentag fra * til *, til markøren ved
klippemaskerne, strik disse som hidtil.
Næste omg: Strik ret til markøren ved klippemaskerne,
strik disse som hidtil.
Strik disse 2 omgange i alt 3 (3) 4 (4) gange. Slut med
en omgang uden udtagninger.
Der er nu 45 (50) 52 (57) m på hvert forstykke, 60
(60) 66 (70) masker på hvert ærme og 90 (100) 106
(116) masker på ryggen, + 15 klippe- og belægningsmasker = 315 (335) 359 (387) masker i alt.
Nu inddeles arbejdet til krop og ærmer, således:
Næste omg: Strik ret til markøren, flyt ærmets 60
(60) 66 (70) masker til en maskeholder eller snor, del
trådene og slå 10 nye masker op med krydsopslagning,
indsæt en sidemarkør i midten af disse masker, strik
ryggens masker, slå 10 nye masker op og indsæt en
sidemarkør i midten af disse, flyt ærmets masker til en
maskeholder eller snor, strik ret omgangen ud.
Der er nu 200 (220) 232 (252) masker + 15 klippeog belægningsmasker på pinden.
TALJE
Strik 8 omgange ret.
Næste omg (indtagningsomg): *Strik til 3 m før
sidemarkør, v-indt, 2 r, 2 r sm*, gentag fra * til *, strik
omg ud.
Strik denne indtagningsomgang på hver 8. (8.) 9.
(10.) omg, i alt 4 gange.
Strik 8 (8) 9 (10) omgange.
Næste omg (udtagningsomg): *Strik til 1 m før
markør, h-udt, 2 r, v-udt*, gentag fra * til *, strik omg
ud.
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Strik denne udtagningsomg på hver 8. (8.) 9. (10.)
omg i alt 4 gange.
Strik lige op, til arbejdet måler 24 (25) 26 (28) cm fra
ærmegabet.
Næste omg: Luk alle klippe- og belægningsmasker af,
strik omg ud, SAMTIDIG indsættes der markører på
hver side af ryggens midterste 34 masker.
Herefter strikkes arbejdet frem og tilbage på rundp.
Nu strikkes der vendepinde for at danne runding
nederst på jakkens ryg, således:
1. vendepind: Strik r til den sidste rygmarkør, vend.
2. vendepind (vrangsiden): 1 vendemaske, strik vr
tilbagetil den første rygmarkør, vend.
3. vendepind: 1 vendemaske, strik r til vendemasken
fra forrige pind, strik vendemasken ret og strik
yderligere 12 r, vend.4. vendepind: 1 vendemaske,
strik vr til vendemasken fra forrige pind, strik vendemasken vr og strik yderligere 12 vr, vend.
Strik 3. og 4. vendepind i alt 6 (6) 7 (7) gange.
Sidste vendepind (retsiden): 1 vendemaske, strik r
pinden ud.
Strik 1 pind vrang.
Strik 3 (3) 4 (4) cm glatstrik. slut med en pind fra
retsiden.

Strik lige op, til ærmet måler 34 (35) 36 (36) cm fra
ærmegabet.
Strik 1 omgang vrang.
Strik 8 cm glatstrik.

Strik 1 pind ret.

Strik 1 omgang vrang.

Belægning
Strik 2 pinde glatstrik, sidste pind er fra vrangsiden.

Belægning
Strik 2 omgange ret i bundfarven.
Skift til farve B og strik 7 cm glatstrik med denne farve.

Skift til farve B og strik 2 (2) 3 (3) cm glatstrik lige op
med denne farve, sidste pind er fra vrangsiden.

Luk af i ret på næste omgang.

Luk af i ret på næste pind.

Strik det andet ærme magen til.

ÆRMER
Sæt ærmemaskerne tilbage på pind 3,5 mm, sæt
farve A til retsiden og strik 10 masker op i bunden af
ærmegabet, indsæt en omgangsmarkør i midten af
disse masker.

MONTERING, DEL 1
Sy frem og tilbage på symaskine, i de to retmasker der
er midterst i klippemaskerne.
Klip op.

Saml omgangen og tag ind på hver 20. (20.) 14. (12.)
omgang i alt 3 (3) 4 (5) gange, således:

Bøj klippemaskerne ind på bagsiden af belægningskanten og damp arbejdet inden belægningskanten syes
fast på vrangsiden at forstykket.

Indtagningsomg: 1 r, 2 r sm, strik r til de sidste 3 m,
v-indt, 1 r.

Ombuk belægningskanterne på ærmer og jakkens
nederste kant og sy fast på vrangsiden med kastesting.
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Næste p (vrangsiden): Strik ret pinden ud.
Strik 4 (4) 5 (5) cm glatstrik, sidste pind er fra
retsiden.
Næste p (vrangsiden): Strik r pinden ud.
Strik 2 pinde glatstrik, sidste pind er fra vrangsiden.
Skift til farve B og strik 1 pind ret.
Strik herefter rib (1 vr, 1 r) til ribben måler 3,5 (3,5)
4,5 (4,5) cm, slut med en pind fra vrangsiden.
Luk maskerne løst af i rib.
Buk belægningen om til vrangsiden og sy kravens sider
sammen.
Sy resten af belægningen fast til kravens indvendige
side.
I-cord kanter på jakkens forstykker
Højre forstykke
Begynd nedefra og strik med rundpind 3 mm og
farve C, masker op i den yderste retmaske langs
forstykkets kant, strik 6 masker op for hver 7 masker
i kanten.
Bryd garnet.
Slå 4 masker op på strømpepind 3 mm og farve C.
*Skub maskerne hen i starten af pinden, så du kan
strikke dem fra retsiden, hold garnet til og strik 3 r,
strik den sidste maske drejet ret sammen med den
første opstrikkede maske på forstykket*, gentag fra
* til *, til alle forstykkets masker er strikket.
Luk I-cordmaskerne af.
Venstre forstykke
Strikkes som på højre forstykke, blot begyndes
opstrikning af maskerne langs forstykket oppefra.
HALSKANT
Med pind 3,5 mm og farve A, strikkes der masker op
langs retsiden af halsen, således:
Slå 1 maske op på pinden (kantm), strik 103 (113)
117 (123) masker op langs halsen, slå 1 maske op på
pinden (kantm).
Kantmaskerne strikkes ret på alle pinde.
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I-cordkant langs kraven
Begynd i højre side og strik med rundpind 3 mm og
farve C, 1 maske op i hver vrangmaske nederst på
kraven.
Bryd garnet og strik I-cord som på forstykkerne.
Tværgående pyntebånd
Mål fra I-cordkanten nederst på kraven og indsæt
7 mærker på forkantens I-cordkant, med 5 cm mellemrum.
Pyntebåndene strikkes således:
Ved mærket, strikkes der med strømpepind 3 mm og
farve C, 4 masker op i lænken mellem I-cordkanten
og selve forstykket, *kør maskerne tilbage til starten af
pinden, hold garnet til og strik 4 r*, gentag fra * til *,
til ønsket længde (se nedenfor).
Pyntebåndenes længde (begynd med øverste og
længste bånd):
Kun str. S og M: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 cm
Kun str. L og XL: 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 cm
Båndenes syes fast på arbejdets forside med Tilia tråd
fra arbejdets forside.
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MONTERING
Hæft alle ender.
Knapperne placeres og syes på de hvide bånd og ved
halskanten, samt 3 stk på ydersiden af hver ærmemanchet.
Hægter og maller syes på indersiden af jakkens
forkanter udfor hvert pyntebånd, samt ved knapperne i
halskanten.
Vask jakken ifølge anvisningerne på banderolerne og
lad den tørre liggende fladt på et håndklæde.
Træk den eventuelt i form til rette mål mens den tørrer.
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