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JAKKE
Hefte 1106, Bomull dame
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 94 (104) 110 cm
Det skal være (14) 10 (8) 8 cm åpning
midt foran som er medregnet i
overvidden.
Hel lengde: (44) 46 (48) 50 cm
+ kant
Ermelengde: (5) 6 (7) 8 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull, 50
gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Mellomblå 5844: (200) 250 (250) 300
gram
Garnalternativ:
sandnes
mini
alpakka,
sandnes mini duett

sisu,

Veiledende pinner:
Rundp nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk og 24 m mønster på p
nr 3 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (130) 144 (158) 172 m på p
nr 3 og strikk frem og tilbake (1. p er
vr-siden) slik: 1 kantm, *2 r, 5 vr*
gjenta fra *-* og slutt med 2 r, 1
kantm.
Sett et merke i hver side med (12) 16
(17) 20 m til hvert forstykke og (106)
112 (124) 132 m til bakstykke.
Samtidig legges opp 3 nye m i slutten
av p, vend og strikk slik:
Mønster:
1. p: 1 kantm, 3 r *2 vr, 2 r sm, 1 kast,
1 r, 1 kast, 2 vridd r sm*, gjenta fra *-*
og slutt med 2 vr, 1 kantm, legg opp 3
nye m.
2. p: Strikk r over r, og vr over vr.
Legg opp 2 nye m i slutten av p.
3. p og 4. p: Strikkes som 2. p.
Gjenta 1. p, men legg opp 2 nye m i
slutten av p.
= 7 nye m i hver side, som stemmer
med mønsteret (2 vr, 5 r).
Strikk 2. og 3. mønster p, og legg opp
3 nye m i slutten av hver p.
Strikk 4. og 1. mønster p, og legg opp
2 nye m i slutten av hver p.

Videre 2. og 3. mønster p med 2 nye
m i slutten av hver p = 14 nye m i hver
side.
Rillemønster:
Strikk 3 p r (= rillestrikk).
1 p hullrad slik: 1 kant m *2 r sm, 1
kast*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.
Strikk 3 p r.
Samtidig legges opp 3 nye m i slutten
av hver av de 2 første p, deretter 2
nye m til der er i alt (19) 21 (23) 25
nye m = (168) 186 (204) 222 m.
Det økes ikke flere m.
*Strikk mønster som gjentas i alt 3
ggr, men slutt med 3. p siste gang.
Videre strikkes rillemønster 1 gang*.
Gjenta fra *-* til arb måler (25) 26 (27)
28 cm.
Fell til ermehull slik: Strikk til (3) 3 (3)
4 m før merke, fell (6) 6 (6) 8 m, strikk
til (3) 3 (3) 4 m før neste merke, fell
(6) 6 (6) 8 m. Strikk hver del ferdig for
seg.

(3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3
,3)
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,3,
3,3 m
= (18) 23 (24) 27 m. Fell av. Strikk et
erme til på samme måte.
Montering: Beg i siden og strikk opp
m rundt langs kanten på jakken (1 m i
hver m, men hopp over hver 4. m, 1 m
i hver p men hopp over hver 3. p) på
rundp nr 2½, m tallet må være delelig
med 2. OBS! Strikk opp litt flere m i
buene foran.
Strikk 3 cm vr-bord rundt, 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.

Bakstykke:
= (100) 106 (118) 124 m
Strikk frem og tilbake som før.
Fell i hver side annenhver p
(2,2,1,1,1,1)
2,2,2,2,1,1
(3,2,2,2,1,1,1,) 3,3,2,2,2,1,1 m
= (84) 86 (94) 96 m. Strikk til arb
måler (44) 46 (48) 50 cm. Sett de
ytterste (20) 24 (25) 28 m i hver side
på hj.p til skulder, og de midterste
(44) 38 (44) 40 m på hj.p til nakke.
Forstykke:
= (28) 34 (37) 41 m.
Strikk som på bakstykke og fell i siden
annenhver p
(2,2,1,1,1,1)
2,2,2,2,1,1
(3,2,2,2,1,1,1,) 3,3,2,2,1,1,1 m
= (20) 24 (25) 28 m.
Strikk til hel lengde og sett de
resterende m på hj.p.
Strikk det andre forstykke på samme
måte, men speilvendt.
Strikk skuldrene sm.
Ermer:
Legg opp (99) 103 (109) 115 m på p
nr 3 og strikk 9 p vr-bord frem og
tilbake slik: (1. p er fra vr-siden). Strikk
1 kantm, *1 vr, 1 r* slutt med 1 vr, 1
kantm.
Strikk videre mønster og
rillemønster som gjentas (uten å
legge opp nye m i sidene). Reguler mtallet på 1. p til (88) 95 (102) 109 m (
husk at på hullraden strikkes alltid 1
kast, 2 r sm, er der ikke plass til
begge deler, strikkes glattstrikk, for str
M og XL som har ulikt m-tall).
Strikk til arb måler (5) 6 (7) 8 cm og
fell til ermetopp i hver side annenhver
p slik:
(3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3,3)
3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3,3
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