For- og bakstykke:
Legg opp (177) 193 (217) m på
rundp nr 4, og strikk 9 p r (1. p =
vr-siden) frem og tilbake (= 5
riller).
Fortsett med perlestrikk, med 5
kantm i hver side, som strikkes r
på alle p (= riller).
Strikk til arb måler 32 cm.
Sett et merke i hver side med (45)
49 (55) m til hvert forstykke og
(87) 95 (107) m til bakstykke.
Fell 6 m i hver side (= 3 m på hver
side av merkene) til ermehull, og
strikk hver del ferdig for seg.

”Lara”
Jakke i perlestrikk
Design:
Leila Hafzi
Størrelse:
(XS-S) M (L-XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 95 (106) cm
Hel lengde: (50) 51 (52) cm
Ermelengde: 27 cm alle str, eller
ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Hvit 1002: (450) 500 (550) gram
Tilbehør:
1 knapp
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4
Strikkefasthet:
20 m perlestrikk på p nr 4 = 10 cm
Perlestrikk:
1. p/omg: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta
fra *-*.
2. p/omg: Strikk r over vr, og vr
over r.
Gjenta 2. p/omg.
Rille:
1 omg r, 1 omg vr rundt
2 p r frem og tilbake

Bakstykke:
= (81) 89 (101) m.
Fortsett med perlestrikk og fell
videre i hver side annenhver p
(2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1 (3,2,2,1,1) m.
Strikk til arb måler (48) 49 (50) cm.
Fell de midterste (27) 31 (33) m til
nakke, og strikk hver side ferdig
for seg. Fell videre annenhver p
1,1 m mot nakken.
Strikk til arb måler (50) 51 (52) cm.
Fell av (18) 20 (23) skulderm.
Forstykke:
= (42) 46 (52) m.
Strikk og fell til ermehull i siden
som på bakstykke. Strikk til arb
måler (44) 45 (46) cm.
Fell de ytterste (10) 11 (12) m mot
forkanten til hals. Fell videre
(3,2,1,1) 3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) m
mot halsen. Strikk til arb måler
(50) 51 (52) cm.
Fell av de resterende (18) 20 (23)
skulderm.
Erme:
Legg opp (60) 62 (64) m på
strømpep nr 4 og strikk 1 omg vr,
1 omg r til i alt 5 riller.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Strikk perlestrikk til arb måler 13
cm.
Øk 1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningen hver 5. cm til i alt
(66) 68 (70) m.
Strikk til arb måler 27 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 6 m midt under erme. Strikk
perlestrikk frem og tilbake, og
fell i hver side, annenhver p
(2,2,1,1,1,1,1,1,1,3,4,5)
2,2,2,1,1,1,1,1,1,3,4,5
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,3,4,5) m.
Fell av de resterende m.

Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p langs
halsen, men hopp over hver 4.
m/p.
Strikk 9 p r (1. p fra vr-siden),
samtidig som det strikkes 1
knapphull på 4. p på høyre
forstykke.
Knapphull: Strikk 2 r, 2 r sm, 2
kast, 2 vridd r sm, strikk p ut.
På neste p strikkes 1 r, 1 vridd r i
kastene.
Fell av.
Sy i en knapp.

