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Denne søte jakken er designet med inspirasjon fra Danmarks store kvinnelige sirkusdirektør: Diana Benneweis. Som barn var ridning Dianas fortrukne disiplin, og hun fikk sin debut
i manesjen med dressur på arabiske fullblodshester. I midten av 1990-årene overtok Diana
Benneweis, som den første kvinne, ledelsen av Cirkus Benneweis og ble sirkusdirektør.
STØRRELSER
S (M) L (XL)
MÅL:
Passer til brystvidde: 82 -88 (88-96) 96 104
(104-112) cm
Overvidde: 92 (100) 106 (116) cm
Hel lengde: ca. 54 (56) 59 (63) cm
Lengde mål under ermet: 27 (30) 33 (35) cm
Ermelengde: 42 (43) 44 (44) cm
STRIKKEFASTHET
22 m x 28 p i glattstrikk på pinne 3,5 mm = 10 x 10 cm
Pinnetykkelsen er kun veiledende.
Har du flere masker på 10 cm, skal du bytte til tykkere
pinne, har du færre masker på 10 cm, skal du bytte til
tynnere pinne.
Hvis det går ut over bredden, men ikke høyden, kan det
hjelpe å bytte pinnemateriale, f.eks. bytte fra metall til
tre eller omvendt.
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MATERIALER
Garn fra Filcolana
Farge A:
250 (250) 300 (300) g Arwetta, fg 810 (Chrysantemum) og
125 (125) 150 (150) g Tilia, fg 362 (Autumn Leaves)
Farge B:
50 g Arwetta fg 102 (Black) og
25 g Tilia fg102 (Black)
Farge C:
50 g Arwetta fg 101 (Natural White) og
25 g Tilia fg 321 (Sakura)
Hver farge strikkes med 1 tråd av hver kvalitet holdt
sammen.
Rundpinne 3 mm, 60-80 cm
Rundpinne 3,5 mm, 40 og 80 cm
Strømpepinne 3 og 3,5 mm
Maskemarkører
22 stk. øyeknapper i gull, 14 mm i diameter
8 sett hekter og hemper, sorte (20 mm satt sammen)
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Teknikk

Arbeidsgang

SPESIELLE FORKORTELSER

Jakken strikkes ovenfra og ned.

v-økn (venstrevendt øking, strikket på retten):
Før venstre pinne, med retning fra forsiden og vekk
fra deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft
lenken opp på pinnen og strikk den vridd rett.

Først strikkes bærestykket frem og tilbake, og det økes
samtidig ut til sadelskulder og ermekuppel.

h-økn (høyrevendt øking, strikket på retten):
Før venstre pinne, med retning fra baksiden og inn
mot deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft
lenken opp på pinnen og strikk den rett.
v-økn-vr (venstrevendt økning, strikket på vrangen):
Før venstre pinne, med retning fra baksiden og inn
mot deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft
lenken opp på pinnen og strikk den vrang.
h-økn-vr (høyrevendt øking, strikket på vrangen):
Før venstre pinne, med retning fra forsiden og vekk
fra deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft
lenken opp på pinnen og strikk den vridd vrang.
v-innt: 2 vridd rett sammen
SPESIELLE TEKNIKKER
Vendepinner
Ta 1. maske vrang løst av med garnet foran masken
(mot deg selv), før garnet over høyre pinne og ned bak
arbeidet (vekk fra deg selv) og trekk i garnet så masken
trekkes bak og opp over pinnen og legger seg som en
«dobbeltmaske». Strikk videre ifølge anvisningene
i oppskriften. Når du strikker over dobbeltmasken,
strikkes denne som én maske, henholdsvis i rett eller
vrang som arbeidet viser.
Løkkeopplegg
Lag en ring av garnet slik at den lange garnende (med
garnnøstet i den andre enden) legges ovenpå den
tråden som sitter fast på pinnen, stikk pinnen inn forfra
i ringen, stram garnet så ringen blir til en maske.
Gjenta til du har ønsket antall masker.
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Når halsutskjæringen er ferdig strikket, legges det opp
masker til oppklippsmasker og belegg, arbeidet settes
sammen og strikkes videre rundt.
Det felles og økes i sidene for å lage innsving i midjen.
Nederst på bakstykke strikkes det vendepinner for å
forme avrundingen bak.
Til sist strikkes belegget i en kontrastfarge.
Ermene strikkes ovenfra og ned, og avsluttes også med
et belegg i kontrastfarge.
Beleggene på både bolen og ermene sys fast på den
innsiden av jakken med kastesting.
På symaskin sys det langs oppklippsmaskene foran.
Arbeidet klippes opp, og beleggene på forstykkene
brettes inn og sys fast på vrangen.
Til slutt strikkes det opp masker langs kantene foran,
og i-cord kanten strikkes på i begge sider.
Det strikkes opp masker til halskant, som strikkes i
glattstrikk, og avsluttes med et belegg i ribb.
Belegget sys fast på vrangen av halskanten med
kastesting.
Til sist strikkes det I-cord bånd (hestetømmer), som sys
på forstykket på jakken som pyntebånd.
Helt til slutt sys det i gullknapper på forstykke og på
ermene, samt hekter og hemper på innsiden av
forstykkene.
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Oppskrift
BÆRESTYKKE
Legg opp 42 (52) 48 (54) masker med farge A (1 tråd
av hver kvalitet holdt sammen, på pinne 3,5 mm).
1. p (vrangen): 1 r (høyre forstykke), sett inn en
markør, 6 vr (høyre skulder), sett inn en markør, 5 (7)
6 (8) vr (høyre side bakstykke), sett inn en markør, 18
(24) 22 (24) vr (midt bakstykke), sett inn markør, 5 (7)
6 (8) vr (venstre side bakstykke), sett inn en markør,
6 vr (venstre skulder), sett inn en markør, 1 r (venstre
forstykke).
2. p: 1 r, h-økn, flytt markøren til høyre p, 6 r, flytt
markøren, v-økn, 5 (7) 6 (8) r, flytt markøren, v-økn,
18 (24) 22 (24) r, h-økn, flytt markøren, 5 (7) 6 (8) r,
h-økn, flytt markøren, 6 r, flytt markøren, v-økn, 1 r.
Det er nå 48 (58) 54 (60) masker på pinnen.
3. p: 1 r, 1 vr, h-økn-vr, flytt markøren, 6 vr, flytt
markøenr, v-økn-vr, 6 (8) 7 (9) vr, flytt markøren,
v-økn-vr, 20 (26) 24 (26) vr, h-økn-vr, flytt markøren,
6 (8) 7 (9) vr, h-økn-vr, flytt markøren, 6 vr, flytt
markøren, v-økn-vr, 1 vr, 1 r .
Det er nå 54 (64) 60 (66) masker på pinnen.

markøren, v-økn-vr, strikk vr pinnen ut.
Det er nå 74 (84) 80 (86) masker på pinnen.
Gjenta 6. og 7. pinne til det er 13 (13) 15 (15) masker
på hvert forstykke, 6 masker på hver skulder og 60
(70) 70 (76) masker på bakstykke.
Neste p (retten): 1 r, v-økn, strikk r til markøren,
h-økn, flytt markøren, 6 r, flytt markøren, v-økn,
strikk r til markøren, h-økn, flytt markøren, 6 r, flytt
markøenr, v-økn, strikk r til markøren, h-økn, 1 r.
Det er nå 104 (114) 118 (124) masker på pinnen.
Neste p: 1 r, strikk vr til markøren, h-økn-vr, flytt
markøren, 6 vr, flytt markøren, v-økn-vr, strikk vr
til markøren, h-økn-vr, flytt markøren, 6 vr, flytt
markøren, v-økn-vr, strikk vr til den siste m, 1 r.
Det er nå 108 (118) 122 (128) masker på pinnen.
Gjenta de 2 siste pinnene til det er 25 (25) 30 (30)
masker på hvert forstykke, 6 masker til skulder og 76
(86) 90 (96) masker på bakstykke.
I forlengelse av maskene på den siste pinnen fra
vrangen legges det opp, med teknikken løkkeopplegg,
nye masker til flere forstykkemasker, samt oppklippsmasker og belegg, slik:
Legg opp 13 (18) 15 (18) masker til forstykke, sett inn

4. p: 3 r, h-økn, flytt markøren, 6 r, flytt markøren,
v-økn, 7 (9) 8 (10) r, flytt markøren, v-økn, 22 (28)
26 (28) r, h-økn, flytt markøren, 7 (9) 8 (10) r, h-økn,
flytt markøren, 6 r, v-økn, 3 r.
Det er nå 60 (70) 66 (72) masker på pinnen.
5. p: 1 r, 3 vr, h-økn-vr, flytt markøren, 6 vr, flytt
markøren, v-økn-vr, 8 (10) 9 (11) vr, fjern markøren,
v-økn-vr, 24 (30) 28 (30) vr, h-økn-vr, fjern markøren,
8 (10) 9 (11) vr, h-økn-vr, flytt markøren, 6 vr, flytt
markøren, v-økn-vr, 3 vr, 1 r.
Det er nå 66 (76) 72 (78) masker på pinnen.
6. p: Strikk r til markøren, h-økn, flytt markøren, 6 r,
flytt markøren, v-økn, strikk r til neste markør, h-økn,
flytt markøren, 6 r, flytt markøren, v-økn, strikk r
pinnen ut.
Det er nå 70 (80) 76 (82) masker på pinnen.
7. p: 1 r, strikk vr til markøren, h-økn-vr, flytt
markøren, 6 vr, flytt markøren, v-økn-vr, strikk vr
til neste markør, h-økn-vr, flytt markøren, 6 vr, flytt
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en omgangsmarkør, legg opp 15 masker til belegg- og
oppklippsmasker, sett inn en markør, legg opp 13 (18)
15 (18) masker = 41 (51) 45 (51) nye masker.
Snu arbeidet og strikk videre rundt fra retten,
omgangen starter ved venstre forstykke.
Fortsett med økinger på begge sider av skuldermaskene på hver omgang, slik:
Neste omg: Strikk r til markøren, h-økn, flytt
markøren, 6 r, flytt markøren, v-økn, strikk r til
markøren, h-økn, flytt markøren, 6 r, flytt markøren,
v-økn, strikk r til markøren, 4 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r,
1 vr, 1 r, 4 vr.
Strikk denne omgang i alt 4 (4) 4 (6) ganger, til det
er 42 (47) 49 (54) masker på forstykket , 84 (94) 98
(108) masker på bakstykke og 15 belegg- og oppklippsmasker.
Det er nå 195 (215) 223 (243) masker på pinnen.

Skulderøkingene er nå ferdig strikket, økingene foretas
heretter på den andre siden av markørene, på hver
2. omgang, slik:
Neste omg: *Strikk r til markøren, flytt markøren,
v-økn, strikk r til markøren, h-økn, flytt markøren*,
gjenta fra * til *, til markøren ved oppklippsmaskene,
strikk disse som hittil.
Neste omg: Strikk rett til markøren ved oppklippsmaskene, strikk disse som hittil.
Gjenta disse 2 omgangene til det er 54 (54) 58 (62)
masker på hvert erme. Avslutt med en omgang uten
økinger.
Nå starter økinger til raglan, slik:
Neste omg: *Strikk rett til 1 m før markøren, h-økn,
1 r, flytt markøren, v-økn, strikk rett til markøren,
h-økn, flytt markøren, 1 r, v-økn*, gjenta fra * til *,
til markøren ved oppklippsmaskene, strikk disse som
hittil.
Neste omg: Strikk rett til markøren ved oppklippsmaskene, strikk disse som hittil.
Strikk disse 2 omgangene i alt 3 (3) 4 (4) ganger.
Avslutt med en omgang uten økinger.
Det er nå 45 (50) 52 (57) m på hvert forstykke, 60
(60) 66 (70) masker på hvert erme og 90 (100) 106
(116) masker på bakstykke, + 15 oppklipps- og
beleggsmasker = 315 (335) 359 (387) masker i alt.
Nå deles arbeidet til bol og ermer, slik:
Neste omg: Strikk rett til markøren, flytt de 60 (60)
66 (70) maskene til ermet over på en maskeholder
eller tråd, del trådene og legg opp 10 nye masker med
kryssopplegg, sett inn en sidemarkør i midten av disse
maskene, strikk maskene på bakstykke, legg opp 10
nye masker og sett inn en sidemarkør i midten av disse,
flytt maskene til ermet over på en maskeholder eller
tråd, strikk rett omgangen ut.
Det er nå 200 (220) 232 (252) masker + 15 oppklipps- og beleggsmasker på pinnen.
MIDJE
Strikk 8 omganger rett.
Neste omg (omgang med felling): *Strikk til 3 m før
sidemarkøren, v-innt, 2 r, 2 r sm*, gjenta fra * til *,
strikk omg ut.
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Strikk denne omgangen på hver 8. (8.) 9. (10.) omg,
i alt 4 ganger.
Strikk 8 (8) 9 (10) omganger.
Neste omg (omgang med øking): *Strikk til 1 m før
markøren, h-økn, 2 r, v-økn*, gjenta fra * til *, strikk
omg ut.
Strikk denne omgangen med øking på hver 8. (8.) 9.
(10.) omg i alt 4 ganger.
Strikk videre opp til arbeidet måler 24 (25) 26 (28) cm
fra ermehullet.
Neste omg: Fell av alle oppklipps- og beleggsmaskene,
strikk omg ut, SAMTIDIG sett inn markører på hver
side av de 34 midterste maskene på bakstykke.
Heretter strikkes arbeidet frem og tilbake på rundpinnen.
Nå strikkes det vendepinner for å danne avrunding
nederst på ryggen av jakken, slik:
1. vendepinne: Strikk r til den siste markøren på
bakstykke, snu.
2. vendepinne (vrangen): 1 vendemaske, strikk vr
tilbake til den første markøren på bakstykke, snu.
3. vendepinne: 1 vendemaske, strikk r til vendemasken fra forrige pinne, strikk vendemasken rett og
strikk ytterligere 12 r, snu
4. vendepinne: 1 vendemaske, strikk vr til vendemasken fra forrige pinne, strikk vendemasken vr og
strikk ytterligere 12 vr, snu.
Strikk 3. og 4. vendepinne i alt 6 (6) 7 (7) ganger.
Siste vendepinne (retten): 1 vendemaske, strikk r
pinnen ut.
Strikk 1 pinne vrang.
Strikk 3 (3) 4 (4) cm glattstrikk. Avslutt med en pinne
fra retten.
Strikk 1 pinne rett.
Belegg
Strikk 2 pinner glattstrikk, siste pinne er fra vrangen.
Bytt til farge B og strikk 2 (2) 3 (3) cm glattstrikk
videre opp med denne fargen, siste pinne er fra
vrangen.
Fell av i rett på neste pinne.
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ERMER
Sett maskene til erme tilbake på pinne 3,5 mm, start
med farge A fra retten, og strikk opp 10 masker i
bunnen av ermehullet. Sett inn en omgangsmarkør i
midten av disse maskene.
Sett sammen omgangen, og fell inn på hver 20. (20.)
14. (12.) omgang i alt 3 (3) 4 (5) ganger, slik:
Omgang med felling: 1 r, 2 r sm, strikk r til det
gjenstår 3 m, v-innt, 1 r.
Strikk videre opp til ermet måler 34 (35) 36 (36) cm
fra ermehullet.
Strikk 1 omgang vrang.
Strikk 8 cm glattstrikk.
Strikk 1 omgang vrang.
Belegg
Strikk 2 omganger rett i bunnfargen.
Bytt til farge B og strikk 7 cm glattstrikk med denne
fargen.
Fell av i rett på neste omgang.
Strikk det andre erme på tilsvarende måte.
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Venstre forstykke
Strikkes som på høyre forstykke, men start å strikke
opp masker ovenfra langs forstykket.
HALSKANT
Strikkes opp masker langs retten av halsen, med
pinne 3,5 mm og farge A, slik:
Legg opp 1 maske på pinnen (kantm), strikk opp 103
(113) 117 (123) masker langs halsen, legg opp
1 maske på pinnen (kantm).
Kantmaskene strikkes rett på alle pinnene.
Neste p (vrangen): Strikk rett pinnen ut.
Strikk 4 (4) 5 (5) cm glattstrikk, siste pinne er fra
retten.
Neste p (vrangen): Strikk r pinnen ut.
Strikk 2 pinner glattstrikk, siste pinne er fra vrangen.
MONTERING
Sy frem og tilbake på symaskin i de to rettmaskene som
er midterst i oppklippsmaskene.
Klipp opp.
Brett oppklippsmaskene inn på baksiden av beleggskanten og damp arbeidet før du syr kanten fast på
vrangen av forstykket.
Brett inn beleggskantene på ermer og nederst på
jakken, og sy fast på vrangen med kastesting.
I-cord kanter på forstykkene på jakken
Høyre forstykke
Start nedenfra og strikk opp masker, med rundpinne
3 mm og farge C, i den ytterste rettmasken langs
kanten av forstykket, strikk opp 6 masker for hver
7. maske i kanten.
Klipp av garnet.
Legg opp 4 masker med farge C på strømpepinne
3 mm.
*Skyv maskene bort til starten av pinnen så du kan
strikke dem fra retten, stram til garnet og strikk 3 r,
strikk den siste masken vridd rett sammen med den
første oppstrikkede masken på forstykket*, gjenta fra *
til *, til alle maskene på forstykket er strikket.
Fell av I-cordmaskene.
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Bytt til farge B og strikk 1 pinne rett.
Strikk heretter ribb (1 vr, 1 r) til ribben måler 3,5 (3,5)
4,5 (4,5) cm, avslutt med en pinne fra vrangen.
Fell maskene løst av i ribb.
Brett belegget inn mot vrangen og sy sammen sidene på
kragen. Sy resten av belegget fast til innsiden kragen.
I-cordkant langs kragen
Start i høyre side og strikk, med rundpinne 3 mm og
farge C, opp 1 maske i hver vrangmaske nederst på
kragen. Klipp av garnet og strikk I-cord som på
forstykkene.
Tverrgående pyntebånd
Mål fra I-cordkanten nederst på kragen og sett inn 7
merker på I-cordkant foran, med 5 cm mellomrom.
Pyntebåndene strikkes slik:
Ved merket, strikkes det, med strømpepinne 3 mm og
farge C, opp 4 masker i lenken mellom I-cordkanten
og selve forstykket, *skyv maskene tilbake til starten av
pinnen, stram til garnet og strikk 4 r*, gjenta fra * til *,
til ønsket lengde (se nedenfor).
Pyntebåndenes lengde (start med øverste og lengste
bånd):
Kun størrelse S og M: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 cm
Kun størrelse L og XL: 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 cm
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Båndene sys fast på forsiden av jakken med Tilia tråd.
Sy fra forsiden av arbeidet.
MONTERING
Fest alle tråder.
Plasser knappene og sy de fast på de hvite båndene
og ved halskanten, samt 3 stk. på yttersiden av hver
ermemansjett.
Hekter og hemper sys på innsiden av jakken utfor hvert
pyntebånd, samt ved knappene i halskanten.
Vask jakken ifølge anvisningene på banderolene og
la den tørke liggende flatt på et håndkle. Strekk den
eventuelt i form til riktige mål mens den tørker.
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