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TRØNDERKOFTE
Hefte 1011, Til Fjells
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse dame:
(XS-S) S-M (M-L) L-XL (XL-XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (93) 100 (108) 115 (122)
cm
Vidde nede: (76) 83 (91) 98 (105) cm
Hel lengde: (65) 65 (65) 68 (70) cm
Ermelengde: (46) 46 (47) 48 (48) cm
Garn:
peer gynt (100 % ren ny ull, 50 gram
= ca 91 meter)
Garnmengde:
Natur 1002: (400) 450 (450) 500 (550)
gram
Grått 1042: (300) 350 (400) 450 (500)
gram

Ermer:
Legg opp (44) 46 (48) 48 (48) m med
natur på p nr 3 og strikk rundt
vrangbord 1 r, 1 vr til arb måler 2½
cm.
Skift til p nr 3½ og strikk 1 omg
glattstrikk samtidig som det økes (4) 2
(0) 0 (0) m jevnt fordelt. Strikk
mønster A etter diagram (2) 2 (2) 3 (3)
ggr.
Skift til grått og strikk 1 omg glattstrikk
samtidig som det økes jevnt fordelt på
siste omg til (64) 64 (64) 66 (68) m.
(Tell ut fra mønsteret hvor de
forskjellige størrelser skal beg.)
Strikk mønster B etter diagram
samtidig som det økes 2 m på
undersiden av erme hver 3 cm til det
er økt i alt (12) 12 (12) 13 (14) ggr =
(88) 88 (88) 92 (96) m.
Strikk til erme måler (46) 46 (47) 48
(48) cm. (Prøv og slutt med helt eller
halvt mønster.)
Vend vrangsiden ut og strikk 5 omg
glattstrikk til belegg. Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy 2 tette maskinsømmer i sidene i
ermets bredde og på hver side av

midten i oppklippmaskene midt foran
og klipp opp.
Sy sammen på skuldrene.
Halskant:
Strikk opp med grått på p nr 3 (89) 89
(89) 97 (97) m (forkant-m er ikke
medregnet) strikk 1 p glattstrikk,
mønster A 1 gang og 10 p glattstrikk.
Fell av. Brett kanten dobbelt mot
vrangsiden og sy til med løse sting.
Forkanter:
Sett de 14 avsatte m til forkant over
på p nr 3. Legg opp 4 nye m mot
forkant til belegg, disse
m strikkes i glattstrikk. Strikk
vrangbord 1 r, 1 vr til forkanten når
opp til halsåpningen når den strekkes
litt. I høyre side strikkes 8 knapphull.
Hvert over 3 m, 6 m fra kanten. Det
første etter 2½ cm, det tredje i
overgangen til mønster B, det siste i
halskanten og de øvrige med jevne
mellomrom. Sy forkantene med
belegg til. Sy i ermene og belegget.
Belegget skjuler sårkantene. Sy i
knapper.

Tilbehør:
8 Knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10 cm
For- og bakstykke
Legg opp (181) 197 (213) 229 (245)
m med natur på p nr 3 og strikk
vrangbord 1 r, 1 vr frem og tilbake til
arb måler 2½ cm. Sett de 14 første og
14 siste m på en tråd (forkanter som
strikkes til slutt). Skift til p nr 3½ og
legg opp 3 nye m midt foran (= klippem som ikke strikkes med i mønster).
Strikk 1 p glattstrikk.
Strikk videre rundt med mønster A
etter diagram (3) 3 (3) 4 (5) ggr. Stikk
1 omg med grått glattstrikk og øk
samtidig jevnt fordelt til (191) 207
(223) 239 (255) m (+ 3 klippem).
Strikk mønster B etter diagram til hel
lengde, men når arb måler 7 cm før
hel lengde felles de (11) 11 (11) 13
(13) midterste m (iberegnet klippe-m)
på forstykket for halsringning. Strikk
frem og tilbake og fell ytterligere for
halsringning i beg av hver p
4,3,2,2,1,1,1 m.
Strikk til arb måler (65) 65 (65) 68 (70)
cm. (Prøv og slutt med helt mønster).
Fell av.

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

