Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 9

HERREJAKKE
Hefte 1215, Alpakka Ull
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (91) 97 (106) 114 (123)
133 cm
Hel lengde: (64) 66 (68) 70 (72) 74
cm
Ermelengde: (47) 49 (50) 50 (51) 52
cm, eller ønsket lengde
Garn:
sandnes alpakka/ull (65 % alpakka,
35 % ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Mørk grønn 9581: (550) 600 (650)
700 (750) 800 gram
Tilbehør:
14 knapper
Hjelmtvedt K270474
2 Glidelås à 12 cm
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5
Strikkefasthet:
19 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r.
For- og bakstykke:
Legg opp 11 m på strømpep nr 4½,
og strikk (79) 85 (94) 102 (111) 121
cm vr-bord frem og tilbake slik:
1. p: (= vr-siden) Strikk 1 kantm, *1
vridd vr, 1 r*, gjenta fra *-* p ut, slutt
med 1 vridd vr, 1 kantm.
2. p: Strikk 1 kantm, *1 vridd r, 1 vr*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1 vridd r,
1 kantm.
Gjenta disse 2 p.
Fell av.
Strikk opp (152) 164 (180) 196 (212)
232 m på rundp nr 4½ langs den ene
kanten, og strikk 4 cm vr-bord slik: (1.
p = vr-siden) 1 kantm, 2 vr, *2 r, 2 vr*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1 kantm.
Fell av med r og vr m.
Skift til rundp nr 5, og strikk opp (152)
164 (180) 196 (212) 232 m langs den
andre kanten, og strikk 3 cm vr-bord
slik: (1. p = vr-siden) 1 kantm, 2 vr, *2
r, 2 vr*, gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
kantm.
Skift til rundp nr 5, og strikk glattstrikk
frem og tilbake.

Når arb måler 12 cm strikkes hull til
lomme slik: Strikk 5 r, strikk de neste
26 m (til lomme) over på en hjelpetråd
i en annen farge, sett m tilbake på
venstre p og strikk til det gjenstår 31
m, strikk de neste 26 m (til lomme)
over på en hjelpetråd i en annen
farge, sett m tilbake på venstre p, og
strikk p ut.
Strikk til arb måler (43) 45 (46) 48 (49)
51 cm.
Fell til ermehull i hver side slik: Strikk
(30) 32 (36) 41 (45) 51 m, fell 6 m,
strikk (80) 88 (96) 102 (110) 118 m,
fell 6 m, strikk (30) 32 (36) 41 (45) 51
m.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (80) 88 (96) 102 (110) 118 m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake til arb
måler (62) 64 (66) 68 (70) 72 cm.
Sett de midterste (24) 28 (30) 32 (36)
36 m på en hj.p til nakke, og strikk
hver side for seg.
Fell ytterligere 1,1 m mot nakken
annenhver p, samtidig som det
skråfelles fra ermehullsiden (8,9,9)
9,9,10 (10,10,11) 11,11,11 (11,12,12)
13,13,13 m.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Høyre forstykke:
= (30) 32 (36) 41 (45) 51 m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake som
på bakstykke, samtidig felles for vhals ved forkanten slik: Strikk 1
kantm, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den
løse m over. Strikk p ut.
Gjenta fellingen hver (5.) 4. (5.) 2. (2.)
1½. cm til det gjenstår (26) 28 (31) 33
(35) 39 m. Skråfell til skulder ved
samme høyde, og likt som på
bakstykke.
Venstre forstykke:
= (30) 32 (36) 41 (45) 51 m.
Strikk som høyre, men speilvendt.
Fell til v-hals ved å strikke 2 r sm
innenfor kantm.
Ermer:
Legg opp 11 m på strømpep nr 4½ og
strikk (19) 21 (21) 23 (23) 23 cm vrbord frem og tilbake som på for- og
bakstykke.
Fell av.
Sy sm oppleggs- og avfellingskant.
Strikk opp (36) 40 (40) 44 (44) 44 m
på strømpep nr 4½ rundt bed ene
kanten, og strikk 4 cm vr-bord rundt 2
r, 2 vr.
Fell av.

Skift til strømpep nr 5, og strikk opp
(36) 40 (40) 44 (44) 44 m rundt den
andre kanten, og strikk 3 cm vr-bord
rundt 2 r, 2 vr.
Fortsett med glattstrikk til arb måler
(47) 49 (50) 50 (51) 52 cm, eller
ønsket lengde, samtidig som det
økes 2 m midt under erme. Gjenta
økningene med 1½ cm mellomrom til i
alt (80) 80 (84) 84 (88) 88 m.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte
Montering:
Strikk opp i alt ca (274) 286 (294) 306
(318) 326 m ( m-tallet må være delelig
med 4 + 2) med rundp nr 4½ m langs
forkanter og halsringning slik:
(80) 82 (83) 88 (90) 94 m langs hver
forkant, (43) 45 (47) 47 (49) 49 m
langs v-fellingen på hvert forstykke og
(28) 32 (34) 36 (40) 40 m langs
bakstykket (inkl m på hj.p).
Strikk 11 cm vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) Strikk *2 vr, 2 r*,
gjenta fra *-*, slutt med 2 vr.
Samtidig når forkantene måler ca 1
og 11 cm, strikkes 7 knapphull langs
venstre forkant.
Det nederste ca 2 m fra kanten, det
øverste ved halsringningens beg, og
de øvrige med (10) 11 (11) 12 (12)
13 m mellom.
Knapphull: Fell 2 m, som legges opp
igjen på neste p.
Vend, og fortsett slik for å
gi
sjalskraven form: Strikk vr-bord langs
m fra høyre forkant og rundt langs
nakken til venstre skulder. Slutt med 2
vr eller 2 r. Vend, ta 1. m løs av, strikk
vr-bord over til høyre skulder (avslutt
med 2 vr eller 2 r). *Vend, ta 1. m løs
av, strikk vr-bord tilbake til 2 m etter
forrige vending *. Gjenta fra *-* til
vendingene er ved halsringningens
beg.
OBS! For å unngå hull når en vender,
strikkes tråden mellom de vendte m,
sm med neste m.
Strikk videre over alle m til forkanten
måler 12 cm.
Fell av med r og vr m.
Sy i knapper.
Lommer/kant:
Sett m fra hjelpetråden over på 2
strømpep nr 4½ = 26 m til
lommekanten, og 25 m til lommepose.
Strikk 10 cm glattstrikk frem og tilbake
over lommeposens m samtidig som
det økes 1 m i hver side til kantm.
Fell av.
Strikk
1
p
glattstrikk
over
lommekantens 26 m, samtidig som
det felles av med r m.
Sy i glidelås.
Sy lommeposen til på baksiden, pass
på at den ikke strammer.
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