Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 13

JAKKE OG LUE
Hefte 1011, Til Fjells
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (70) 73 (79) 85 cm
Hel lengde: (51) 55 (59) 63 cm
Ermelengde: (30) 34 (38) 40 cm
Garn:
sandnes alfa (85 % ull, 15 % mohair,
50 gram = 60 m)
Garnmengde:
Natur 1012: (400) 450 (500) 550 gram
Koks: 1088: 100 gram alle str
Tilbehør:
6 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6 og 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (112) 116 (124) 136 m med
natur på p nr 6 og strikk vrangbord
frem og tilbake slik: 1 kantm, (som
strikkes hele tiden r) 2 vr, *2 r, 2 vr*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 kantm. 1. p
er
fra
vrangsiden.
Strikk
til
vrangborden måler 6 cm.
Skift til p nr 7 og strikk videre
glattstrikk, samtidig som det på 1. p
felles jevnt fordelt til (99) 103 (111)
119 m. Sett et merke i hver side slik:
Strikk (24) 25 (27) 29 m, sett et merke
rundt neste m, strikk (49) 51 (55) 59
m, sett et merke rundt neste m, strikk
(24) 25 (27) 29 m.
Når det er strikket 2 cm glattstrikk,
strikkes mønster etter diagram A.
Obs! Første og siste m er kantm og er
ikke medregnet i diagram, men
strikkes med begge farger. Strikk
videre med natur.
Når arb måler 10 cm, felles 2 m i hver
side slik: Strikk til 3 m før hvert merke,
1 r løs av, 1 r, trekk den løse m over,
3 r, 2 r sm.
Gjenta fellingene p hver (4) 4 (5) 4 cm
til det i alt er felt (5) 5 (5) 6 ggr = (79)
83 (91) 95 m.
Strikk til arb måler (27) 30 (32) 34 cm,
øk 1 m på hver side av merkene ved
å ta opp tverrtråden mellom to m og
strikk den vridd r. Gjenta økningene
hver (3) 3 (4) 2½ cm til det i alt er økt
(3) 3 (3) 4 ggr. Obs! Når arb måler

(29) 32 (35) 38 cm (= (83) 87 (95) 103
m) strikkes diagram A. Fortsett med
natur. Strikk 9 p glattstrikk (=(91) 95
(103) 111 m) og arb måler nå ca (36)
39 (42) 45 cm. Fell (9) 9 (11) 11 m i
hver side til ermehull. Legg arb til side
og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (32) 32 (36) 36 m med natur
på strømpep nr 6 og strikk 6 cm rundt
i vrangbord 2 r, 2 vr. Skift til p nr 7 og
strikk videre glattstrikk, samtidig som
det på 1. omg felles jevnt fordelt til
(28) 28 (32) 32 m. Strikk 2 cm
glattstrikk, mønster etter diagram A.
Strikk videre glattstrikk og natur. Sett
et merke rundt den 1. m på omg.
Strikk til arb måler (11) 11 (16) 14 cm.
Øk 1 m på hver side av merke m.
Gjenta økningene hver (7) 5 (8) 7 cm
til det i alt er økt (3) 4 (3) 4 ggr = (34)
36 (38) 40 m. Obs!
Når ermet måler (23) 27 (31) 35 cm
(=(32) 36 (36) 40 m), strikkes mønster
etter diagram A. Fortsett med natur.
Strikk 9 omg glattstrikk (= (30) 34 (38)
40 cm). Fell (9) 9 (11) 11 m midt
under ermet. Strikk et erme til på
samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og bakstykke
= (123) 131 (135) 147 m. Strikk
glattstrikk med natur samtidig som det
på 1. p strikkes 2 m r sm i alle 4
sammenføyningene = merke m (4 m
felt).
Fell raglan fra rettsiden slik: Strikk til 2
m før merke m, 1 r løs av, 1 r, trekk
den løse m over, 1 r, 2 m r sm. Fell på
samme
måte
i
alle
4
sammenføyningene = 8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver p til det i
alt er felt 5 ggr = (79) 87 (91) 103 m.
Strikk mønster etter diagram A uten å
felle til raglan. Strikk videre med natur
og fell raglan vekselvis hver 2. og 4. p
til det er felt (2) 3 (3) 4 ggr etter siste
mønster = (63) 63 (67) 71 m. Fell 1 m
mot forkantene og sett samtidig de (3)
3 (4) 4 neste m ved forkantene på
hj.p. Fortsett med raglanfelling, men
strikk jakken høyere bak slik: Sett 3 m
i slutten av hver p på hj. p til det i alt
er (9) 10 (10) 11 raglanfellinger. Sett
m på en tråd.
Montering og kanter:
Sy sammen under ermene. Strikk opp
m med rundp nr 6 og natur, langs
venstre forkant (ca 3 m for hver 4 p).
Strikk 3 cm vrangbord (2 r, 2 vr). Fell
av i vrangbordstrikk. Strikk høyre
forkant på samme måte, men med 6
knapphull jevnt fordelt. Knapphull: Fell
2 m, som legges opp igjen på neste p.

Strikk opp m på p nr 6 langs
halsringningen også over forkantene i
alt ca (54) 58 (62) 66 m. Strikk
vrangbord slik: (første p er fra kravens
vrangside) 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra ** p ut. Fortsett med vrangbord som m
viser. Strikk (14) 15 (16) 17 cm, men
skift til p nr 7 når kraven måler (6) 7
(7) 8 cm. Obs! Øk 1 m i et felt med vr
m på hver skulder når kraven måler
10 og 13 cm, slik at det blir 3 vr m i 2
felt over hver skulder. Fell av som m
viser. Sy i knapper.
Brodering:
Del tråden (= 3 tråds) og sy med 2
tråds
og
koks.
Broder
med
maskesting mønster etter diagram B
på hvert forstykke, midt mellom de to
øverste mønsterbordene. Broder med
maskesting på ermene, midt mellom
de to øverste mønsterbordene:
Mønster etter diagram C for str 6 og 8
år og mønster etter diagram D for str
10 og 12 år.

Lue:
Størrelse:
(5-8) 9-12 år
Garnmengde:
Natur 1012: 100 gram alle str
Koks: 1088: 50 gram alle str eller
rester fra jakken
Legg opp (64) 68 m med natur på
strømpep nr 6. Strikk 2½ cm
vrangbord 2 r, 2 vr.
Skift til strømpep nr 7 og strikk videre
glattstrikk. Når det er strikket 2 omg
glattstrikk, strikkes mønster etter
diagram A. Fortsett i glattstrikk og
natur til arb måler (15) 17 cm. Fell
jevnt fordelt til (60) 66 m. Fortsett med
fellinger slik: *4 r, 2 r sm*. Gjenta fra
*-* omg rundt = (50) 55 m. Strikk 3
omg uten fellinger. Strikk *3 r, 2 r sm*.
Gjenta fra *-* omg rundt = (40) 44 m.
Strikk 2 omg uten fellinger. Strikk *2 r,
2 r sm*. Gjenta fra *-* omg rundt =
(30) 33 m. Strikk 1 omg uten fellinger.
Strikk *1 r, 2 r sm*. Gjenta fra * -* omg
rundt = (20) 22 m. Strikk 1 omg uten
fellinger. Strikk 2 r sm omg rundt =
(10) 11 m. Strikk 2 omg uten fellinger.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom
m og stram til og fest tråden godt.
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