
JAKKE MED HÆKLEDE 

KANTER 
 

Materiale: AIR, 50% merino wool/50% Polyamid. 

Alternativ: Natur uld, 100% uld. 

Natur uld Tweed, 52% uld/11% acryl/4% viscose. 

 

Str.: S (M) L (XL) XXL. 

Brystvidde: 102 (110) 118 (126) 134 cm. 

Hel længde: Ca. 94 (95) 96 (97) 98 cm. 

Garnforbrug: Bundfv: 10 (11) 12 (13) 14 ngl á 50 g. 

Kantfv.: 2 ngl. á 50 g, alle str. 

Pinde: Jumperp nr. 8. 

Hæklenål: nr. 8. 

Strikkefasthed: 12 m glat og 17 p = 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der 

prøves med finere eller grovere pinde. 

 

Strikkeforkortelser: 

ret = ret på ret- og vrangsiden. 

glat = ret på retsiden, og vrang på vrangsiden. 

1 enk indt = 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over 

den ene ret. 

1 udt = tag lænken op før næste m og strik den dr 

ret. 

 

Hækleforkortelser: 

lm = luftmaske, fm = fastmaske, km = kædemaske, 

rk = række, stgm = stangmaske, beg = 

begyndelsen, slutn = slutningen. 

1 knudemaske = * slå garnet om nålen, stik nålen 

ned i m og træk tråden igennem m, træk tråden 

lidt lang ca. 1½-2 cm, gent fra * endnu 2 gange – i 

den samme m, slå om og træk tråden igennem de 

første 6 løkker, slå om og træk igennem de sidste 2 

løkker. 

 

RYG:  

Slå 63 (68) 72 (77) 82 m op på p nr. 8 og strik 3 p ret. 

Fortsæt i glat, idet 1. p strikkes ret. Når arb måler 

60cm, lukkes til ærmegab, i hver side, for 2 (3) 4 (5) 

6 m = 59 (62) 64 (67) 70 m tilbage. Så tages ind, til 

raglan, på næste retp således: 1 ret, 2 ret sm, strik 

ret til de sidste 3 m, 1 enk indt, 1 ret. Gent disse 

indt, på hver 2. p, til der er 15 (16) 16 (17) 18 m 

tilbage. Luk alle m af. 

 

HØJRE FORSTYKKE:  

Slå 26 (28) 30 (33) 35 m op og strik som på ryggen. 

Når arb måler 53 (54) 55 (56) 57 cm, begynder indt, 

i halssiden således: 1 ret, 1 enk indt, strik ret p hen. 

Gent denne indt, på hver 8. p endnu 1 (1) 1 (5) 5 

gange. Så på hver 10. p 3 (3) 3 (0) 0 gange. 

Bemærk: Når arb måler 60 cm lukkes, samtidig, i 

ærmegabssiden for 2 (3) 4 (5) 6 m. Herefter tages 

ind til raglan, fra retsiden (= 1 enk indt, 1 ret), på 

hver 4. p 3 gange. Så på hver 2. p 14 (15) 16 (17) 

18 gange = 2 m tilbage. Bryd garnet, strik de 2 m 

sm til 1 m og træk tråden igennem m. 

 

 

1655 
(NO. 164) 

 

VENSTRE FORSTYKKE:  

Strikkes som højre, men spejlvendt. 

 

HØJRE ÆRME:  

Slå 30 (32) 32 (32) 34 m op og strik 3 p ret. Fortsæt i 

glat, idet 1. p strikkes ret. På 3. p tages 1 m ud, i 

hver side, således: Strik 3 ret, 1 udt, strik ret til de 

sidste 3 m, 1 udt, 3 ret. Gentag disse udt, på hver 6. 

p - endnu 9 (9) 8 (6) 6 gange. Så på hver 4. p 0 (0) 

2 (5) 5 gange = 50 (52) 54 (56) 58 m på p. Når arb 

måler 41 cm, lukkes for 2 (3) 4 (5) 6 m i hver side = 

46 (46) 46 (46) 46 m tilbage. Herefter lukkes til 

raglan, i hver side, på hver 4. p 4 (5) 6 (7) 8 gange 

= 38 (36) 32 (32) 30 m tilbage. Så på hver 2. p, til 

der er 14 m tilbage. Luk fra retsiden for 4, 4, 4 m, 

idet der tages ind til raglan i slutn af p endnu 2 

gange. 

 

VENSTRE ÆRME:  

Strikkes som højre, men spejlvendt dvs. luk foroven 

af ærmet fra vr-siden. 

 

MONTERING OG FORKANT:  

Pres evt. arb let på vr-siden med et fugtigt stykke 

over. Sy raglansømmene. Sy evt. med et tyndere 

fastere garn, sømmene skal helst ikke kunne gi´ sig. 

Sy side- og ærmesømmene. Så hækles, fra retsiden 

(med kantfv.), 1 rk fm i forkanterne og rundt i 

nakken, langs de lige kanter springes hver 2. m 

over, langs den skrå halskant springes hver 3. m 

over, over ærmer og nakke hækles ned i hver m. 

2. rk: Vend med 3 lm, *spring 1 fm over, 1 

knudemaske, 1 lm, gent fra*.  

3. rk: Hækl 1 rk fm, idet der hækles 1 fm i hver 

knudemaske, og 1 fm om hver lm. 

4. rk: Som 2. rk. 

5. rk: Som 3. rk. Bryd garnet. 

 

 

 
Design og opskrift: Jonna Thue 


