Nr 11

måler (21) 22 (23) 24 cm.
Sett m på en hj.p til skulder.

JAKKE
Hefte 1307, Mandarin dame
Jakke med hullmønster
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Ryggbredde: (58) 62 (67) 72 cm
Hel lengde: (64) 65 (66) 67 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
mini alpakka, sisu, mini duett
Garnmengde:
Grønn 8543: (350) 400 (450)
500 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
25 m hullmønster på p nr 3 = 10
cm
Første og siste m er kantm,
og strikkes hele tiden r
For- og bakstykke:
Legg opp (276) 304 (332) 360 m
på rundp nr 2½, og strikk 4 cm
vr-bord frem og tilbake slik: (1.
p = vr-siden) 1 kantm, *2 vr, 2
r*, gjenta fra *-* p ut, slutt med
2 vr, 1 kantm.
Siste p strikkes fra vr-siden,
samtidig som det felles (36) 40
(44) 48 m jevnt fordelt = (240)
264 (288) 312 m (=ca hver 7. og
8. m r sm).
Skift til rundp nr 3, og strikk
mønster etter diagram innenfor
1 kantm i hver side.
Når arb måler 43 cm legges opp
nye m til erme fra r-siden slik:
Strikk (48) 54 (60) 66 m, legg
opp 24 m til erme = (72) 78 (84)
90 m.

Venstre forstykke/erme:
Strikk
som
høyre,
men
speilvendt.
Bakstykke:
= (144) 156 (168) 180 m.
Legg opp 24 m i hver side til
erme = (192) 204 (216) 228 m.
Fortsett med mønster etter
diagram frem og tilbake til erme
måler (19) 20 (21) 22 cm.
Sett de midterste 42 m på en
hj.p til nakke, og strikk hver side
ferdig for seg.
Fell
ytterligere
ved
nakken
annenhver p 1,1,1 m = (72) 78
(84) 90 skulderm.
Strikk til erme måler (21) 22
(23) 24 cm. Sett m på en hj.p til
skulder.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Legg skulderm fra høyre/venstre
forstykke mot bakstykke, r-side
mot r-side og strikk 1 m fra hver
p r sm, samtidig som det felles
av.
Montering:
Sy sm under ermene.
Ermekanter:
Strikk opp ca (100) 104 (108)
112 m med rundp nr 2½ rundt
ermekanten.
M-tallet må være delelig med 4.
Strikk 4 cm vr-bord rundt 2 r, 2
vr.
Fell av med r og vr m.
Hals- og forkanter:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p på rundp
nr 2½ langs hvert forstykke og
nakke. M-tallet må være delelig
med 4+2.
Strikk 4 cm vr-bord frem og
tilbake slik: (1. p = vr-siden)
strikk 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra
*-* p ut.
Fell av med r og vr m.

Høyre forstykke/erme:
= (72) 78 (84) 90 m.
Fortsett med mønster etter
diagram frem og tilbake til erme
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