Nr 6

JAKKE MED
LOMMER
Hefte 1210, Mix dame
Oppskrift: Sanne Lousdal
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (90) 97 (103) 115 cm
Hel lengde: (72) 74 (76) 78 cm
Ermelengde: (46) 47 (48) 48 cm
sandnes mini alpakka (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
Garnalternativ:
sisu, mandarin petit, sandnes mini
duett
Garnmengde:
mini alpakka
Mørk gråmelert 1053: (450) 500 (550)
600 gram
Natur 1012: 50 gram alle str
Silk mohair
Natur 1012: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strømpep nr 4
Heklenål nr 3
Tilbehør:
10 knapper
Strikkefasthet:
mini alpakka, 27 m glattstrikk på p nr 3
= 10 cm
Mønster:
Mønster delelig med 6+3.
1. p: 1 r, *1 r, kast, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 1 r, 2 r sm, kast*,
gjenta fra *-* slutt med 2 r.
2. p: 1 r, *2 vr, kast, 3 vr sm, kast, 1 vr*,
gjenta fra *-* og slutt med 1 vr, 1 r.
3. p: Strikk r p ut.
4. p: 1 r, *1 vr, 2 vridd vr sm, kast, 1 vr,
kast, 2 vr sm*, gjenta fra *-* slutt med 1
vr, 1 r.
5. p: 1 r, 2 r sm, *kast, 3 r, kast, ta 1 m
løs av, 2 r sm, trekk den løse m over*,
gjenta fra *-* til det gjenstår 6 m på p,
strikk kast, 3 r, kast, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 1 r.
6. p: Strikk 1 r, vr til det gjenstår 1 m, 1
r.
Gjenta disse 6 p.
For- og bakstykke:
Legg opp (267) 285 (303) 333 m med
mørk gråmelert mini alpakka på rundp
nr 3 og strikk 1 p r. Strikk 6 p mønster

frem og tilbake. Strikk 1 p glattstrikk
samtidig som det felles 3 m jevnt
fordelt.
Sett et merke i hver side med (65) 69
(73) 81 m til hvert forstykke og (134)
144 (154) 168 m til bakstykke. Fortsett i
glattstrikk til arb måler (22) 23 (25) 28
cm. Fell i hver side slik: Strikk til 3 m før
merke, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse
m over, 2 r, 2 r sm = 4 m felt.
Gjenta fellingene hver 4. cm i alt 6 ggr =
(240) 258 (276) 306 m. Strikk til arb
måler (53) 54 (56) 57 cm.
Fell 10 m i hver side (= 5 m på hver side
av merkene) til ermehull, strikk hver del
ferdig for seg.
Bakstykke:
= (112) 122 (132) 146 m.
Strikk frem og tilbake i glattstrikk, og fell
i hver side annenhver p 2 m, (3) 3 (4) 4
ggr = (100) 110 (116) 130 m. Strikk til
arb måler (70) 72 (74) 76 cm. Sett de
midterste (48) 50 (54) 58 m på hj.p til
nakke, og strikk hver side ferdig for seg.
Fell mot nakken, annenhver p (2,1)
2,1,1 ( 2,2,1) 2,2,1 m = (23) 26 (26) 31
skulderm. Strikk til arb måler (72) 74
(76) 78 cm. Sett m på en hj.p. Strikk den
andre siden på samme måte men
speilvendt.
Forstykke:
= (54) 58 (62) 70 m.
Strikk og fell til ermehull i siden som på
bakstykke = (48) 52 (54) 62 m. Strikk til
arb måler (62) 64 (66) 68 cm. Sett (16)
18 (20) 22 m mot halsen på en hj.p. Fell
mot halsen annenhver p (3,2,2,1,1)
3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) 3,2,2,1,1 m = (23)
26 (26) 31 skulderm. Strikk til arb måler
(72) 74 (76) 78 cm. Sett m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme måte
men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (39) 39 (45) 45 m med natur
silk mohair på strøpep nr 4 og strikk 1
p r. Strikk 18 p mønster frem og tilbake.
Skift til mørk gråmelert mini alpakka og
strømpep nr 3. Strikk 2 p glattstrikk,
samtidig som det økes jevnt fordelt på
2. p til (56) 58 (60) 62 m. Legg arb til
side.
Legg opp (56) 58 (60) 62 m med mørk
gråmelert mini alpakka på strømpep nr
3. Strikk 2½ cm rundt i glattstrikk. Sett
den natur kanten inni det grå. Strikk
kantene sm, 1 m fra hver p r sm omg
rundt med mørk gråmelert.
Fortsett rundt i glattstrikk til arb måler
(10) 9 (10) 9 cm, (målt fra nederste kant
med natur).
Sett ett merke rundt 2 m midt under
erme.
Øk 1 m på hver side av merke. Gjenta
økningene hver 6. omg, til i alt (92) 94
(96) 98 m. Strikk til ermet måler (46) 47
(48) 48 cm. Fell 18 m midt under erme
(= 9 m på hver side av merkene). Strikk
videre frem og tilbake i glattstrikk, og fell

i hver side annenhver p 2 m i alt (3) 3
(4) 4 ggr. Strikk til ermetoppen måler 7½
cm. Fell videre i hver side annenhver p
1,1,1,1,2,2,2,4,6 m. Fell av. Strikk et
erme til på samme måte.
Forkanter:
Strikk opp 1 m i hver p, men hopp over
hver 4. p langs venstre forkant med
rundp nr 2½. M-tallet må være delelig
med 4+2.
Strikk 2 cm vr-bord frem og tilbake, 2 vr
*2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*.
Fell av som m viser. Marker for 10
knapper, jevnt fordelt, det øverste i
halskanten, og det nederste ca 15 cm
fra nederste kant.
Høyre forkant strikkes som venstre,
men etter 1 cm strikkes knapphull slik:
Strikk 2 m vridd r eller vr sm, 2 kast, 2 m
r sm. På neste p strikkes 1 r, 1 vr i
kastet.
Halskant:
Strikk opp 1 m i hver p, men hopp over
hver 4. p langs halsen med rundp nr
2½, m på hj.p strikkes r. M-tallet må
være delelig med 4+2.
Strikk 2 cm vr-bord frem og tilbake, 2 vr
*2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*, husk knapphull.
Lommer:
Legg opp 45 m med mørk gråmelert
mini alpakka på p nr 3 og strikk 1 p vr.
Strikk 21 cm mønster frem og tilbake.
Fell av. Strikk en lomme til på samme
måte.
Montering:
Strikk sm skuldrene. Sy i ermene. Sy i
knapper.
Hekle kanter:
Hekle med heklenål nr 3 og natur mini
alpakka. Hekle langs lommens øverste
kant, langs forkanter og nakke 1 rad
krepsem.
Langs nederste kant hekles det med
mørk gråmelert mini alpakka 1 rad
krepsem.
Sy på lommene. Se foto.
SKJERF
Garnmengde:
Silk mohair
Natur 1012: 50 gram, eller rest fra jakke
Legg opp 49 m på p nr 4. Strikk 3 p r
frem og tilbake = rillestrikk. Strikk
mønster innenfor 2 kantm i hver side
som hele tiden strikkes r.
Strikk til arb måler 160 cm. Strikk 3 p r,
beg fra vr-siden.
Fell av.
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