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LILLIANS JAKKE
JA KKE MED HALVPATENT OG V-HALS / DE S I GN: SANDNE S GARN / OP P S KRI F T: ÅSA C H RI ST I ANS E N

STØRRELSE

(XS) S (M) L (XL)
PLAGGETS MÅL

Vidde nede: ca (96) 104 (113) 121 (129) cm
Overvidde: ca (91) 99 (108 )116 (124) cm
Hel lengde: ca (70) 71 (72) 73 (74) cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg,
kroppsmål + bevegelsesvidde.
Disse mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
GARN

KOS (62 % baby alpakka, 9 % ull, 29 % nylon, 50
gram = ca 150 meter)
GARNMENGDE

Terrakotta 3524: (400) 450 (500) 550 (600)
gram
VEILEDENDE PINNER

Rundpinne og strømpepinne nr 4½
Nr på pinnen er kun veiledende.
Strikker du fastere enn oppgitt
strikkefasthet, bruk tykkere pinner. Strikker du
løsere, bruk tynnere pinne.
STRIKKEFASTHET

16 masker og 28 pinner halvpatent på pinne nr
4½ = 10 x 10 cm
PATENTMASKE

Strikk 1 rett i underliggende maske.
FOR- OG BAKSTYKKE

rett sammen, strikk pinnen ut. Gjenta v-halsfellingene hver 12. pinne 1 gang til = (145) 159 (173)
185 (199) masker.
Strikk til arbeidet måler ca 49 cm.
Slutt med 2. pinne i halvpatent og fell samtidig
5 masker i hver side til ermehull (= merkemasken + 2 masker på hver side).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.

Fell av og strikk den andre siden på samme måte.
Sy forkanten til midt bak.
Belte:
Legg opp 7 masker på pinne nr 4½, og strikk ca
150 cm vrangbord frem og tilbake 1 rett, 1 vrang
med 1 kantmaske
i hver side som hele tiden strikkes rett.
Fell av.

ERMER

Legg opp (30) 30 (32) 32 (36) masker på
strømpepinne nr 4½, og strikk 5 cm vrangbord
rundt 1 rett, 1 vrang.
Fortsett med halvpatent slik:
1. omgang: Strikk *1 patentmaske, 1 vrang*,
gjenta fra *-* omgangen rundt.
2. omgang: *Strikk 1 rett, 1 vrang*, gjenta fra *-*
omgangen rundt.
Gjenta 1. og 2. omgang.
Sett et merke rundt første maske.
Strikk halvpatent rundt, samtidig som det økes 1
maske på hver side av merke. Gjenta økningene
hver (4.) 3½. (3½.) 3. (3.) cm til i alt (50) 54
(56) 60 (64) masker. Øk alltid på 1. omgang i
halvpatent. De økte maskene strikkes etterhvert
med i halvpatent.
Strikk til erme måler ca 47 cm, eller ønsket
lengde.
Slutt med 2. omgang i halvpatent og fell samtidig
5 masker midt under erme (= merkemasken + 2
masker på hver side).
Legg arbeidet til side og strikk et erme til på
samme måte.
RAGLANFELLING

Legg opp (153) 167 (181) 193 (207)
masker på rundpinne nr 4½, og strikk 5 cm
vrangbord frem og tilbake slik:
1. pinne: (= vrangsiden) Strikk 1 vrang, *1 rett, 1
vrang*, gjenta fra *-* pinnen ut.
2. pinne: Ta 1 rett løs av, *1 vrang, 1 rett*, gjenta
fra *-* pinnen ut.
3. pinne: Ta 1 vrang løs av, *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-* pinnen ut.
Gjenta 2. og 3. pinne.
Slutt med 3. pinne.
Sett et merke rundt 1 rett maske i hver side med
(38) 42 (46) 48 (52) masker til hvert forstykke
og (75) 81 (87) 95 (101) masker til bakstykke.
Fortsett med halvpatent slik:
1. pinne: Ta 1 rett løs av, *1 vrang, 1 patentmaske*,
gjenta fra *-* pinnen ut, slutt med 1 vrang, 1 rett.
2. pinne: Ta 1 vrang løs av, *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-* pinnen ut.
Gjenta 1. og 2. pinne.
Strikk halvpatent til arbeidet måler 42 cm.
Fortsett med halvpatent og fell til
v-hals fra rettsiden slik: Strikk 6 masker, ta 1
maske rett løs av, 2 rett sammen, trekk den løse
masken over, strikk til det gjenstår 9 masker, 3

Sett ermene inn på for- og bakstykke samtidig
som det strikkes 2 vrang sammen i hver sammenføyning = (221) 243 (261) 281 (303) masker.
Sett et merke rundt merkemaskene.
Fortsett med halvpatent, og v-halsfelling hver
12. pinne og fell samtidig til raglan hver 6. pinne
ved å strikke 3 rett sammen før merkemaskene
og ta
1 maske rett løs av, 2 rett sammen, trekk den
løse masker over etter merkemaskene = 16
masker felt i raglanfellingen og 4 masker felt i
v-halsfellingen.
Strikk i alt (9) 10 (11) 12 (13)
raglanfellinger og (3) 4 (5) 6 (6)
v-halsfellinger (+ de 2 før deling)
= (65) 67 (65) 65 (71) masker.
Sett 6 forkantmasker i hver side på en hjelpepinne og fell av de resterende (53) 55 (53) 53
(59) maskene.
MONTERING

Sy sammen under ermene.
Forkant:
Strikk hver forkant ferdig for seg ved å strikke
til de måler midt bak i nakken når forkanten
strekkes litt.

post@sandnesgarn.no. / sandnesgarn.no / Følg oss på Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube og Ravelry
Eventuelle rettelser til dette designet finner du på sandnesgarn.no

