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KORTERMET
JAKKE
Hefte 1210, Mix dame
Oppskrift: Åsa Christiansen
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 83 (86) 94 (100) 108
(115) cm
Hel lengde: (46) 47 (48) 50 (51) 52
(53) cm
Garn:
kitten mohair (30 % mohair, 20 % ull,
50 % courtelle, 50 gram = ca 165
meter)

Sett et merke i hver sammenføyning.
Strikk 2 p glattstrikk. Fortsett frem og
tilbake med glattstrikk og fell raglan
fra r-siden slik: Strikk til 2 m før hvert
merke, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den
løse m over, 2 r sm = 8 m felt. Fell
samtidig til v-hals fra r-siden innenfor
1 kantm slik: Ta 1 m løs av, 1 r, trekk
den løse m over, på høyre forstykke,
og 2 r sm på venstre forstykke.
Når halsfelling møter raglanfelling,
felles 2 m i beg av hver p.
Gjenta raglanfellingene i alt (24) 24
(25) 26 (27) 28 (28) ggr på bakstykke.
Fell av de resterende m.
Montering:
Sy sm under ermene.
Hekle en picotkant rundt ermene og
rundt jakken slik: Fest tråden med 1
kjm, hekle *3 lm, 1 fm i første lm, hopp
over ca 1 cm, 1 fm i neste m*, gjenta
fra *-* omg rundt, ta sm med 1 kjm.
Sy 1 silkebånd i passe lengde på
hvert forstykke, der v-halsen beg.

Garnmengde:
Grå med glitter 6065: (100) 100 (150)
150 (200) 200 (250) gram
Tilbehør:
Silkebånd i passe lengde
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4
Heklenål nr 3½
Strikkefasthet:
19 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r
For- og bakstykke:
Legg opp (152) 158 (164) 178 (190)
206 (218) m på rundp nr 4, og strikk
glattstrikk til arb måler (27) 28 (28) 29
(29) 30 (31) cm. Sett et merke i hver
side med (39) 40 (41) 45 (48) 52 (55)
m til hvert forstykke og (74) 78 (82) 88
(94) 102 (108) m til bakstykke.
Fell 6 m i hver side (3 m på hver side
av merkene) til ermehull. Legg arb til
side, og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (58) 60 (62) 64 (66) 66 (68)
m på strømpep nr 4 og strikk 4 cm
glattstrikk.
Fell 6 m midt under erme. Legg arb til
siden, og strikk et erme til på samme
måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og bakstykke
= (244) 254 (264) 282 (298) 314 (330)
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