
 
1718 KIMONO JACKET 
 
Størrelser: small (medium) large (xlarge) xxlarge 
Modellens overvidde: 104 (112) 122 (130) 138 cm 
Modellens længde: 52 (54) 56 (58) 60 cm  
Garn: SOFT Organic Wool+Nettles og Alpaca+Merino Wool+Nettles fra ONIONKnit 
Garnforbrug: SOFT Organic Wool+Nettles fv.1517: 4 (5) 5 (5) 6 ngl. Alpaca+Merino Wool+Nettles 
fv.1207: 6 (6) 6 (7) 7 ngl  

Pinde: Rund-p 3,5 / 60 eller 80 og 120 cm og 4,5 / 60 eller 80 cm. 

Strikkefasthed: 19 m på p nr. 4,5 med 1 tråd af hver holdt sammen = 10 cm i mønster 

Opnå det gode resultat: Passer strikkefastheden ikke, prøv da med grovere eller finere pinde. Det 
er vigtigt at overholde strikkefastheden for at opnå det gode resultat, samt for at den angivne 
garnmængde if. opskriften passer.  
 
m = masker / r = ret / vr = vrang / p = pind / omg = omgang / dr = drejet / sm = sammen / arb 
= arbejdet / udt = udtagning / kantm-r = kantmasker strikkes ret / arb = arbejdet / beg = 
begyndelse. 
v-udt (venstredrejet udtagning) = løft lænken mellem m op med venstre p forfra, strik dr r. 
h-udt (højredrejet udtagning) = løft lænken mellem m op med venstre p bagfra, strik r. 
 
Bemærk: Modellen strikkes i et stykke oppefra, forkanter samles op til sidst. Der strikkes med to 
tråde holdt sammen. 

Perlerib frem og tilbage:  
1.p (r-side): ret  
2.p (vr-side): *2 r, 2 vr*, gentag *-*, slut 
med 2 r. 
Raglan-m strikkes r på alle p. 

Perlerib strikket rundt: 
1.omg: ret 
2.omg: *2 r, 2 vr*, gentag *-* 

Opskrift: Slå 62 (66) 70 (78) 82 m op på p nr. 4,5 med 1 tråd af hver kvalitet og strik 1.p således 
(vr-side-p): placér markør, *2 r (raglan-m), placér markør, [2 vr, 2 r] 2 gange, 2 vr (= 10 skulder-
m), placér markør, 2 r (raglan-m)*, placér markør, [2 vr, 2 r] 8 (9) 10 (12) 13 gange, 2 vr (= 34 
(38) 42 (50) 54 ryg-m), placér markør, gentag fra *-*, placér markør (= 8 markører – de 2 yderste 
sidder yderst på p, indtil der slås op til forstykke). Strik nu frem og tilbage i mønster, mens der på 
hver r-side-p tages ud til raglan og halsrunding således: 
1.p (r-side): Slå m op til forstykke (se nedenfor), strik til 1.markør, *h-udt, flyt markør, 2 r 
(raglan-m), flyt markør, v-udt, strik til næste markør*, strik *-* i alt 4 gange, resten af p r, slå m 
op til forstykke (se nedenfor). 
2.p (vr-side): strik perlerib-mønster som m viser – de nye m strikkes med i mønster efterhånden, 
raglan-m strikkes r. Vær opmærksom på, at mønstret forskubbes pga. raglan-udt, så strik m som 
de viser! 

I beg og slutningen af alle r-side-p slås nye m op til forstykke således: 1,1,1,1,1,3,2,6 
(1,1,1,1,1,1,3,2,7) 1,1,1,1,1,1,1,4,2,7 (1,1,1,1,1,1,1,1,4,3,7) 1,1,1,1,1,1,1,1,4,4,8) (= 16 (18) 20 
(22) 24 m i hver side). Når disse udt er strikket, fortsættes lige ned. 

Strik disse 2 p med raglan-udt 28 (30) 31 (32) 33 (= 318 (342) 358 (378) 394 m). 
Strik 2 p over alle m.  

Del til krop og ærmer: (raglan-m deles, så der kommer 1 m til krop og 1 m til ærme) Strik 
forstykkets 44 (48) 51 (54) 57 m og 1 raglan-m, *sæt 1 raglan-m og ærmets 66 (70) 72 (74) 76 m 
og 1 raglan-m på en tråd og slå 8 (8) 10 (12) 14 nye m op (til ærmegab)*, strik 1 raglan-m og 
bagstykkets 90 (98) 104 (114) 120 m og 1 raglan-m, gentag *-*, strik 1 raglan-m og forstykkets 
44 (48) 51 (54) 57 m (= 198 (214) 230 (250) 266 m). 
Strik lige ned, til arb måler 50 (52) 54 (56) 58 cm (målt midt bag) – slut med r-side-p. Strik 1 p vr 
(fra vr-siden). Tag en ekstra tråd SOFT Organic Wool+Nettles og luk af i r med 3 tråde holdt 
sammen. 

Ærmer: Sæt ærme-m på rundp 4,5. Sæt garnet til midt i ærmegabet og strik 4 (4) 5 (6) 7 m op, 
strik m r, strik 4 (4) 5 (6) 7 m op (= 76 (80) 84 (88) 92 m). Strik rundt i perlerib til ærmet måler 
15 (16) 17 (18) 19 cm. Skift til rundp 3,5 og strik riller (= 1 omg r, 1 omg vr). Når der er 5 riller 
(sidste omg er vr), lukkes af som på kroppen. 
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Forkanter: Strik m op på en lang rundp 3,5 således: Beg nederst i højre forstykke, strik 84 (88) 92 
(96) 100 m op langs forkanten, placér markør, strik 28 (30) 32 (34) 36 m op langs højre forstykkes 
halsrunding, 10 m langs højre skulder, 32 (36) 40 (46) 50 m langs ryggen, 10 m langs venstre 
skulder, 28 (30) 32 (34) 36 m langs venstre forstykkes halsrunding, placér markør, 84 (88) 92 (96) 
100 m op langs forkanten (= 276 (292) 308 (326) 342 m). Strik 1 p r (vr-side-p). 
Strik nu r-riller således: 
r-side: *Strik r til 1 m før markør, h-udt, 2 r, v-udt*, gentag *-*, strik resten af p r. 
vr-side: Strik r. 
Når der er 5 riller, lukkes af fra r-siden. Læg en ekstra tråd SOFT Organic Wool+Nettles og luk af i r 
med 3 tråde holdt sammen – strik udt som på r-side-p. 


