Nr 20

HELMØNSTRET
JAKKE
Hefte 1210, Mix dame
Oppskrift: Åsa Christiansen
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 89 (94) 102 (110) 117
cm
Hel lengde: (78) 80 (82) 84 (86) 88 cm
Ermelengde: (46) 46 (47) 48 (48) 48
cm, eller ønsket lengde
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50 gram =
ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Lys grå 1032: (300) 300 (350) 350
(400) 450 gram
Rød 4228: (50) 50 (50) 100 (100) 150
gram
Blågrå 5962: (50) 100 (100) 150 (150)
150 gram
Lys blå 5930: (50) 50 (100) 100 (100)
150 gram
Hvit 1001: (50) 50 (50) 50 (50) 100
gram
Tilbehør:
(9) 9 (9) 9 (10) 10 knapper
Hjelmtvedt K240743
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (231) 247 (261) 285 (307)
331 m med lys grå på rundp nr 2½, og
strikk 8 cm vr-bord frem og tilbake *1
r, 1 vr*, gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
r.
Skift til rundp nr 3, og strikk 1 omg
glattstrikk, samtidig som det felles
jevnt fordelt til (210) 224 (238) 259
(280) 301 m.
Legg opp 5 nye m i slutten av p til
oppklippsm (oppklippsm er ikke er
med i mønster og oppgitt m-tall), strikk
glattstrikk og mønster etter diagram
rundt.

Sett et merke i hver side med (112)
118 (126) 137 (148) 157 m til
bakstykke, og (49) 53 (56) 61 (66) 72
m til hvert forstykke.
Strikk til arb måler (59) 60 (62) 63 (65)
66 cm.
Fell til v-hals innenfor oppklippsm slik:
1 r, 2 r sm, strikk til det gjenstår 3 m,
ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m
over.
Gjenta fellingen hver (5.) 5. (5.) 5. (4.)
4. p i alt (12) 14 (14) 15 (17) 20 ggr.
Strikk til arb måler (78) 80 (82) 84 (86)
88 cm. Fell av.
Ermer:
Legg opp (54) 56 (58) 60 (64) 68 m
med lys grå på strømpep nr 2½, og
strikk 6 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 3, strikk glattstrikk
og mønster etter diagram. Øk 1 m på
hver side av første m ca hver 1½ cm til
i alt (102) 108 (108) 112 (112) 116 m.
Strikk til ermet måler (46) 46 (47) 48
(48) 48 cm, eller ønsket lengde.
Vreng arb og strikk 5 omg glattstrikk
med lys grå til belegg.
Fell av.
Montering:
Merk opp til ermehull tilsvarende
ermevidden.
Sy små, tette maskinsømmer på hver
side av merket + midt foran på hver
side av de 3 midterste m. Klipp opp
mellom sømmene.
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.
Venstre forkant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p langs forstykke
og hals med lys grå på rundp nr 2½.
Strikk 6 cm vr-bord frem og tilbake 1 r,
1 vr.
Fell av med r og vr m.
Høyre forkant:
Strikkes som venstre, men med (9) 9
(9) 9 (10) 10 knapphull jevnt fordelt
etter 3 cm.
Det nederste ca 2 cm fra kanten og
det øverste der v-halsen beg.
Knapphull: Fell 3 m som legges opp
igjen på neste p.
Sy forkantene sm i nakken.
Sy i knapper.

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

