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diagram A. På siste omg felles 8 m
midt under ermet.
Strikk et erme til på samme måte.

JAKKE
Hefte 1011, Til Fjells
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 63 (67) 70 (74) 78
(81) cm
Hel lengde, målt midt foran: ca (46)
50 (54) 58 (62) 66 (72) cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Lyng 4853: (200) 250 (250) 300 (350)
350 (400) gram
Natur 1002: (50) 50 (50) 50 (50) 50
(100) gram
Grønn 9544: 50 gram alle str
Brun 3082: 50 gram alle str

Bærestykke:
Sett ermene inn på bolen = (196) 212
(228) 244 (260) 276 (292) m.
Strikk 1 omg i lyng og fell 1 m i hver
sammenføyning ved å strikke 2 m r
sm = 4 m felt. Strikk mønster etter
diagram B, og fell som diagrammet
viser.
Når diagrammet er ferdig strikket,
strikk (1) 1 (1) 2 (2) 3 (3) omg lyng,
samtidig som m-tallet på siste omg
reguleres til (94) 98 (102) 106 (112)
118 (124) m.
Skift til p nr 3 og strikk (3) 4 (4) 4 (4) 5
(5) riller i lyng. Fell av.
Montering:
Sy sammen rillekantene. Sy til under
ermene.

Veiledende pinner:
Rundpinne nr 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 10 cm
For og bakstykket:
Legg opp (148) 156 (164) 172 (184)
192 (200) m med lyng på p nr 3 og
strikk r fram og tilbake (= riller) til det
er strikket 10 p.
Skift til p nr 3 ½, ta arb sammen og
strikk glattstrikk rundt til arb måler 12
cm.
Sett et merke i hver side med (74) 78
(82) 86 (92) 96 (100) m på hver del.
Strikk til 2 m før sidemerket, ta 1 m
løs av, 1 r, trekk den løse m over, 2 r
sm. Gjenta dette i andre siden = 4 m
felt.
Fell på denne måte hver (6) 7 (7) 7 (8)
8 (9) cm til det er felt til sammen (4) 4
(4) 4 (5) 5 (5) ggr = (132) 140 (148)
156 (164) 172 (180) m.
Strikk til arb måler (33) 36 (39) 42 (45)
48 (53) cm. Strikk mønster etter
diagram A, På siste omg felles for
ermehull. Strikk til 4 m før sidemerket,
fell 8 m, strikk til 4 m før det andre
sidemerket, fell 8 m.
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (44) 48 (52) 56 (60) 64 (68)
m med lyng på p nr 3 og strikk 10 p
rett fram og tilbake. Skift til p nr 3 ½,
ta arb sammen og strikk rundt 1 omg
glattstrikk, samtidig som det økes 4 m
jevnt fordelt. Strikk mønster etter
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