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En varm jakke med lommer i et nemt og 
samtidig spændende vævestrikmønster. Sjov 
og hurtig at strikke, og varm og vamset at 
have på en kold dag. Helt klart en kandidat til 
at blive din yndlingstrøje.
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Materialer
Naturgarn fra Filcolana
400 (400) 500 (600) g i farve A (her fv 995, mørke-
brun melange)
300 (400) 400 (400) g i farve B (her fv 292, royal 
blue)
300 (400) 400 (400) g i farve C (her fv 257, mint)
Rundpind 6 og 8 mm, 80 cm eller længere (der strik-
kes frem og tilbage på rundpind)
7 knapper

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 82-90 (90-98) 98-106 (106-
114) cm
Overvidde: Ca. 94 (104) 114 (124) cm
Ærmelængde til ærmegab: Ca. 44 (45) 46 (46) cm
Hel længde: Ca. 55 (57) 60 (63) cm

Strikkefasthed
16 m og 30 p på p 8 mm i vævestrikmønster, som 
angivet nedenfor = 10 x 10 cm. 

Kantmasker
Første og sidste m strikkes r på alle p og holdes uden 
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for mønsteret.

Vævestrikmønster i 3 farver
Maskeantallet skal være delbart med 4 + 3 + 2 kant-
masker.
1. p (retsiden): 1 r (= kantm), *3 r, 1 vr løs af med 
garnet bag arb*, gentag *-* til de sidste 4 m, 4 r 
(den sidste m = kantm).
2. p: 1 r (= kantm), *3 r, 1 vr løs af med garnet 
foran arb*, gentag *-* til de sidste 4 m, 4 r (den 
sidste m = kantm). Skift farve.
3. p: 1 r (= kantm), 1 r, 1 vr løs af med garnet bag 
arb, *3 r, 1 vr løs af med garnet bag arb*, gentag *-* 
til de sidste 2 m, 2 r (den sidste m = kantm).
4. p: 1 r (= kantm), 1 r, 1 vr løs af med garnet foran 
arb, *3 r, 1 vr løs af med garnet bag arb*, gentag *-* 
til de sidste 2 m, 2 r (den sidste m = kantm). Skift 
farve.
Fortsæt med at gentage 1.-4. p, idet der samtidig 
skiftes farve hver gang der er strikket 2 pinde – altid 
på retsiden, og altid i rækkefølgen fv B, fv C, fv A. 
Bryd ikke garnet ved farveskift, men lad garnerne 
følge med op langs siden af arb.

Arbejdsgang
Først strikkes kroppen i ét stykke op til lommer-
nes kant. Derefter strikkes indersiden af lommerne. 
Lommestykkerne sættes ind på forstykkerne, og 
der fortsættes op til ærmegabene. Herefter strikkes 
forstykkerne og ryggen færdig hver for sig. Skuldrene 
strikkes sammen. Ærmerne strikkes, sys sammen og 
sys i ærmegabene. Endelig strikkes kanter, lommerne 
sys fast på vrangsiden, og knapperne sys i.

Krop
Slå 149 (165) 181 (197) m op på p 6 mm med fv A 
og strik 5 (5) 7 (7) p ret (1. p = vrangsiden). Skift til 
p 8 mm og fv B, og strik vævestrikmønster, som angi-
vet ovenfor, idet der skiftes farve efter hver 2. p, som 
angivet. Fortsæt lige op på denne måde, til arb måler 

ca. 15 (16) 18 (18) cm – slut med en p fra vrangsi-
den. Lad arbejdet hvile, mens indersiden af lommerne 
strikkes.

Lommer
Bemærk at de glatstrikkede lommestykker strikkes på 
tyndere pinde end vævestrikmønsteret, fordi strikke-
fastheden er anderledes i glatstrik end i vævestrik.
Slå 17 (17) 19 (19) m op på p 6 mm med fv C. Strik 
25 (27) 29 (29) p glatstrik med 1 kantm i hver side, 
som strikkes ret på alle p (1. p = vrangsiden). Bryd 
garnet og lad m hvile.
Strik en lomme mere magen til.

Fortsæt nu på kroppen, idet lommerne strikkes ind 
således:
Næste p (retsiden): Strik 16 (16) 18 (20) m i møn-
ster, sæt de næste 17 (17) 19 (19) m på en tråd 
eller maskeholder, strik ret over den ene lommes 17 
(17) 19 (19) m (hold lommen med den glatte side 
fremad), fortsæt i mønster over kroppens masker, til 
der er 33 (33) 37 (39) m tilbage på venstre p, sæt de 
næste 17 (17) 19 (19) m på en tråd eller maskehol-
der, strik den anden lomme ind på samme måde som 
i begyndelsen af p, og strik mønster pinden hen.
Næste p: Strik mønster som før, dog strikkes ret over 
alle 17 (17) 19 (19) m på begge lommer.
Fortsæt nu lige op i mønster som før over alle m, 
også lommerne, til arb måler 35 (36) 38 (41) cm – 
slut med en p fra vangsiden. 
Næste p (retsiden): Strik 32 (34) 38 (42) m, luk de 
næste 9 (13) 13 (13) m af til ærmegab, strik til der er 
41 (47) 51 (55) m tilbage på venstre p, luk de næste 
9 (13) 13 (13) m af, strik pinden hen. Der er nu 32 
(34) 38 (42) m til hvert forstykke og 67 (71) 79 (87) 
m til ryggen. Strik hver del færdig for sig – begynd 
med venstre forstykke.

Venstre forstykke
Fortsæt i mønster over de 32 (34) 38 (42) m i arb’s 
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venstre side, og luk samtidig 1, 1, 1 (1, 1, 1) 2, 1, 
1, 1 (3, 2, 1, 1) m af ved ærmegabet på hver 2. p. 
Strik 3 p efter sidste aflukning, og luk så yderligere 
1 m af ved ærmegabet (alle str.) = 28 (30) 32 (34) 
m. Fortsæt lige op, til arb måler 47 (49) 51 (53) cm 
– slut med en p fra retsiden. Luk 4 (5) 5 (6) m af i 
begyndelsen af næste p til halsudskæring foran, og 
luk i samme side yderligere 3, 2, 1, 1, 1, 1 m af på 
hver 2. p = 15 (16) 18 (19) m. Når arb måler 55 (57) 
60 (63) cm, sættes de resterende m på en tråd eller 
maskeholder.

Højre forstykke
Sæt garnet til ved højre ærmegab fra vrangsiden, og 
strik over maskerne til højre forstykke. Strik som til 
venstre forstykke, blot spejlvendt.

Ryg
Sæt garnet til ved venstre ærmegab fra vrangsiden, 
og strik over ryggens masker. Luk af til ærmegab i 
begge sider på samme måde som på forstykkerne = 
59 (63) 67 (71) m.
Fortsæt lige op, til arb måler 53 (55) 58 (61) cm 
– slut med en p fra vrangsiden. Luk på næste p de 
midterste 19 (23) 23 (23) m af til halsudskæring, og 
strik hver side færdig for sig. Luk yderligere 5 (4) 4 
(5) m af på den følgende p fra halsen. Strik lige op, til 
arb måler 55 (57) 60 (63) cm. Sæt nu skulder-m fra 
det tilsvarende forstykke på en ekstra p, hold ryggens 
og forstykkets m sammen ret mod ret, og strik m fra 
de to stykker sammen, samtidig med at de lukkes af.
Strik den anden side/skulder færdig på samme måde.

Ærmer
Slå 31 (31) 35 (35) m op på p 6 mm og strik 5 (5) 
7 (7) p ret (1. p = vrangsiden), idet der på sidste p 
tages 1 m ud i hver side inden for kantm = 33 (33) 
37 (37) m. Skift til p 8 mm og fv B, og strik væve-
strikmønster, som angivet ovenfor. Tag samtidig 1 m 
ud i hver side inden for kantm på 13. (9.) 9. (3.) p, 
og gentag disse udtagninger på hver 8. p yderligere 
11 (13) 13 (14) gange = 57 (61) 65 (71) m på p. 
Strik de nye m med i mønsteret efterhånden. Fort-
sæt derefter lige op, til arb måler ca. 44 (45) 46 (46) 
cm – slut med samme farve som ved ærmegabet på 
kroppen.
Luk nu 5, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3 (7, 2, 2, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3) 7, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
1, 2, 3 (7, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4) m af i 
hver side på hver 2. p til ærmekuppel. Luk de reste-
rende 11 (13) 13 (13) m af.
Strik det andet ærme magen til.

Montering
Sy ærmerne sammen med madrassting fra retsiden 
– brug kun den yderste ½ kantmaske til sømrum. Sy 
ligeledes ærmerne i ærmegabene fra retsiden med 
madrassting, også her med ½ m til sømrum.
De sammenstrikkede skuldersømme er dejligt flade 
men også meget elastiske, og det er nødvendigt at 
”fiksere” dem for at undgå at ærmernes tyngde træk-

ker skuldrene ned. Ri derfor en tråd langs med hver 
skuldersøm på vrangsiden – brug strikkegarnet eller 
evt. et tyndere, fast garn i en matchende farve. Hæft 
tråden fast i den ene ende af skuldersømmen, og ju-
ster tråden, så sømmen kan strækkes maksimalt ca. 
9 (10) 11 (12) cm. Hæft nu tråden i den anden ende. 
Nu er skuldersømmen ”låst”.
Venstre forkant: Strik fra retsiden 64 (67) 70 (76) m 
op jævnt fordelt langs venstre forkant med p 6 mm 
og fv A – sørg for at komme helt ned til selve op-
slagskanten på kroppen. Strik 7 p ret, idet der strik-
kes lænkekant ved kanten forneden således: Vrangsi-
den: Strik alle m ret. Retsiden: Strik ret til sidste m, 
tag sidste m løs af med garnet foran arb. Når de 7 p 
er strikket, lukkes af i ret uden at stramme.
Højre forkant: Strik som venstre forkant, idet lænke-
kanten strikkes omvendt (dvs. sidste m løs af på p fra 
vrangsiden), og idet der på 4. p strikkes 6 knaphuller 
således:
4. p: 2 (2) 5 (4) r, *2 r sm, slå om 2 gange, 1 r løs af, 
1 r, træk den løse m over, 7 (7) 7 (8) r*, gentag *-* 
yderligere 4 gange, 2 r sm, slå om 2 gange, 1 r løs af, 
1 r, træk den løse m over, strik ret pinden hen.
Strik yderligere i alt 3 p ret som før, idet hvert omslag 
på den følgende p strikkes drejet ret (dvs. 2 dr r for 
hvert knaphul). Luk af i ret uden at stramme.
Halskant: Strik fra retsiden ca. 70 (76) 80 (86) m op 
jævnt fordelt langs halskanten – sørg for at komme 
helt ud til kanten af forkanterne. Strik 7 p ret som til 
forkanterne, med lænkekant i begge sider, og idet der 
på 4. p strikkes endnu et knaphul, og idet der tages 
ind på 4. og 6. p således:
4. p: 3 r, 2 r sm, slå om 2 gange, 1 r løs af, 1 r, træk 
den løse m over. Strik ret til sidste m, og tag samtidig 
6 (8) 8 (8) m ind jævnt fordelt. Tag sidste m løs af.
6. p: Strik ret til sidste m, og tag samtidig 4 (6) 6 (6) 
m ind jævnt fordelt. Tag sidste m løs af.
Når alle 7 p er strikket, lukkes af i ret uden at stram-
me.
Lommekanter: Sæt m ved den ene lomme på p 6 
mm, og sæt fv A til fra retsiden. Strik 4 p ret. Luk af i 
ret. Strik en kant magen til på den anden lomme.
Hæft alle ender. Sy knapperne i over for knaphullerne. 
Sy lommekanterne til i siderne så usynligt som mu-
ligt, og sy lommestykkerne til vrangsiden af trøjen.
Vask evt. trøjen i hånden i ca. 30° lunkent vand med 
shampoo eller uldvaskemiddel, centrifugér den let 
i vaskemaskinen, og læg den til tørre i facon på et 
håndklæde. Lad aldrig trøjen hænge og tørre, da det 
vil trække den ud af facon.


