Nr 1

JAKKE
Hefte 0913, Til Fjells
Jakke med rund sal
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 92 (98) 104 (110) 118
cm
Hel lengde, målt midt bak ca: (56) 58
(60) 62 (64) 64 cm
Ermelengde: (47) 47 (48) 48 (48) 48
cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka
Garnmengder:
Lys grå 1032: (350) 350 (400) 400
(450) 450 gram
Rød 4219: 50 gram alle str
Brun 3082: 50 gram alle str
Gul 2117: 50 gram alle str
Mørk grønn 9072: 50 gram alle str
Lys grønn 9544: 50 gram alle str
Tilbehør:
(9) 10 (10) 10 (11) 11 knapper
Veiledende pinner:
Strømpep og rundp nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm i
bredden
For- og bakstykket:
Legg opp (246) 266 (286) 298 (318)
342 m med lys grå på p nr 2 ½ og
strikk 2 r, 2 vr fram og tilbake til
sammen 8 cm.
Skift til p nr 3, legg opp 6 nye m i
slutten av p og strikk rundt. Disse 6 m
er oppklippsmasker og er ikke med i
mønster og i de oppgitte masketall.
Strikk 1 omg glattstrikk, samtidig som
masketallet korrigeres til (229) 247
(265) 277 (295) 319 m ved å felle (17)
19 (21) 21 (23) 23 m jevnt fordelt.
Strikk mønster etter diagram A. Etter
diagram A, settes et merke i hver side
med (117) 127 (135) 141 (151) 163 m
på bakstykket og (56) 60 (65) 68 (72)
78 m på hvert forstykke.

Strikk til 3 m før sidemerke, ta 1 m løs
av, strikk 1 m, trekk den løse m over,
strikk 2 m, 2 r sammen, strikk til 3 m
før neste sidemerke, ta 1 m løs av,
strikk 1 m rett, trekk den løse m over,
gjenta fellingen i andre siden. Strikk 4
cm glattstrikk. Gjenta sidefellingen.
Strikk 4 cm glattstrikk. Gjenta
sidefellingen. Strikk 4 cm glattstrikk og
gjenta sidefellingen = til sammen 4
fellinger = 16 m felt.
Strikk 5 cm glattstrikk. Nå økes i hver
side slik: Strikk til 1 m før sidemerket,
øk 1 m, strikk 2 m rett, øk 1 m. Gjenta
denne økingen i andre siden.
Sideøkingen gjentas 2 ganger med 3
cm i mellom = (225) 243 (261) 273
(291) 315 m.
Strikk til arbeidet måler (36) 37 (38) 39
(40) 40 cm.
Fell for ermehull slik: Strikk (50) 54
(59) 62 (67) 72 m, fell 10 m, strikk
(105) 115 (123) 129 (137) 151 m, fell
10 m, strikk (50) 54 (59) 62 (67) 72 m.
Legg arbeidet til side og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (56) 56 (60) 60 (64) 68 m på
p nr 2 ½ med lys grå og strikk 8 cm
ribb 2 r, 2 vr. Skift til p nr 3 og strikk 1
omg glattstrikk, samtidig som det økes
jevnt fordelt til (64) 66 (68) 70 (74) 78
m. Strikk diagram A, tell ut fra midt på
ermet hvor mønsteret begynner. Etter
diagram A, strikkes lys grått glattstrikk,
samtidig som det økes 1 m på hver
side av første m ca hver 7. omg til det
er (96) 100 (104) 108 (114) 118 m.
Strikk til ermet måler (47) 47 (48) 48
(48) 48 cm.
Fell 10 m midt under ermet. Strikk et
erme til på samme måte.
Bærestykket:
Sett ermene inn på samme rundp
som for- og bakstykket over de avfelte
sidem = i alt (377) 403 (429) 449
(479) 511 m. Strikk (2) 2 (3) 4 (5) 5
cm glattstrikk. Fell jevnt fordelt til
(343) 367 (391) 409 (427) 451 m.
Strikk mønster etter diagram B og fell
som diagrammet viser.
Når diagrammet er ferdig strikket,
strikkes 2 omg lys grå, samtidig som
masketallet reguleres på andre omg til
(139) 145 (151) 157 (163) 167 m. Nå
skal det gjenstå ca 2 cm før hel
lengde. Fell av oppklippsm. La de
andre m være på pinnen til halskant.

post@sandnesgarn.no. // sandnesgarn.no // Følg oss på Facebook, Instagram og Pinterest

Montering:
Sy 2 tette maskinsømmer på hver
side av midten i oppklippsm. Klipp
opp.
Forkanter: Strikk opp m langs
forkanten med lys grå på p nr 2 ½, ca
1 m i hver omg, men hopp over hver
4. Strikk 9 p ribb, 2 r, 2 vr. Fell av med
rette og vrange m. På høyre side
lages (9) 10 (10) 10 (11) 11 knapphull
på 6. p. Det første 6 m fra nedre kant
og det siste på halskanten. De andre
jevnt fordelt i mellom. Knapphullene
lages ved å felle 2 m, disse legges
opp igjen på neste pinne.
Brett inn klippekanten og sy den til
med små sting. Er det vanskelig å få
det pent, kan det strikkes belegg som
syes over klippekanten.
Halskant: Sett maskene rundt
halsåpningen på p nr 2 ½, strikk opp
m over forkantene. Strikk ribb med lys
grå 2 r, 2 vr 9 p. Husk siste knapphull.
Fell av med rette og vrange m.
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