Nr 4

JENTEJAKKE
Hefte 1215, Alpakka Ull
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 64 (68) 72 (78) 82 cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 56
cm
Ermelengde: (26) 30 (33) 36 (39) 41
cm, eller ønsket lengde
Garn:
sandnes alpakka/ull (65 % alpakka,
35 % ull, 50 gram = ca 100 meter)
London Sølv (20 gram = 150 meter)
Garnmengde:
alpakka/ull:
Mørk lyng 4855: (200) 250 (300) 350
(400) 450 gram
London Sølv: 1 nøste alle str
Tilbehør:
3 knapper
3 trykknapper (ca 15 mm)
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5
Heklenål nr 4½
Strikkefasthet:
19 m mønster på p nr 5 = 10 cm
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r.
For- og bakstykke:
Legg opp (125) 131 (137) 149 (155)
161 m med alpakka/ull på rundp nr 5,
og strikk 5 p r frem og tilbake = riller.
Sett et merke i hver side med (58) 60
(64) 68 (72) 74 m til bakstykke, (39)
41 (43) 47 (49) 51 m til høyre
forstykke, og (28) 30 (30) 34 (34) 36
m til venstre forstykke.
Strikk mønster etter diagram innenfor
1 kantm i hver side, til arb måler (26)
29 (32) 35 (38) 39 cm, slutt med en p
fra vr-siden.
Fell 6 m i hver side (3 m på hver side
av merkene) til ermehull.
Legg arb til side, og strikk ermer.

Strikk mønster etter diagram, tell ut
fra midt på erme hvor mønsteret beg,
samtidig som det økes 2 m midt
under erme.
Gjenta økningene ca hver 4. cm til i
alt (47) 51 (55) 57 (61) 65 m. De økte
m strikkes med i mønster etter hvert.
Strikk til erme måler (26) 30 (33) 36
(39) 41 cm, eller ønsket lengde.
Fell 6 m midt under erme = (41) 45
(49) 51 (55) 59 m.
OBS! Slutt med samme omg som på
for- og bakstykke.
Strikk et erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og bakstykke
= (195) 209 (223) 239 (253) 267 m.
Sett
et
merke
ved
hver
sammenføyning.
Strikk mønster etter diagram som før,
og fell til raglan på neste p fra r-siden
slik:
Strikk til det gjenstår 2 m før hvert
merke, ta 1 m løs av 1 r, trekk den
løse m over, 2 r sm = 8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver p,
samtidig som det felles 1 m innenfor
kantm på høyre forstykke slik: Strikk 1
kantm, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den
løse m over.
Gjenta fellingen annenhver p i alt (11)
11 (13) 13 (15) 15 ggr i
sammenføyningene, og (10) 10 (12)
12 (14) 14 ggr på forstykke.
Fell de ytterste (9) 9 (9) 9 (10) 10 m til
hals på høyre forstykke og (8) 8 (8) 8
(9) 9 m til hals på venstre forstykke.
Fell videre 2 m i beg på hver p,
samtidig som det felles til raglan som
før der det er mulig, til det er felt i alt
ca (15) 17 (18) 19 (20) 22 ggr over
bakstykkets m.
Strikk til arb måler ca (38) 42 (46) 50
(54) 56 cm. Fell av.
Montering:
Hals- og forkanter:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men hopp
over hver 4. m/p med alpakka/ull på
rundp nr 5 langs forkanter og nakke.
Strikk 4 p r, samtidig som det økes 1
m i hvert hjørne annenhver p.
Fell av med r m fra vr-siden.
Hekle 1 rad fm langs forkanter, nakke
og nede langs jakken med london
sølv og heklenål nr 4½.
I hjørnene hekles 2 fm.
Sy i knapper, se foto.
Sy i trykknapper.

Ermer:
Legg opp (35) 37 (39) 41 (43) 45 m
med alpakka/ull på strømpep nr 5, og
strikk 5 omg rundt vekselvis 1 omg vr,
1 omg r.
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