Nr 14

JAKKE
Hefte 1307, Mandarin dame
Jakke med hullmønster
Oppskrift: Liv Stangeland
Størrelse:
(S) M (L)
Plaggets mål:
Overvidde: (100) 110 (120) cm
Hel lengde: (72) 74 (76) cm
Ermelengde: 13 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
mini alpakka, sisu, mini duett
Garnmengde:
Støva petrol 6822: (300) 350
(400) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½
Tilbehør:
6 knapper
Hjelmtvedt K340924
Strikkefasthet:
16 m mønster på p nr 3½ = 10
cm.
24 m vr-bord på p nr 3½ = 10
cm
Perlestrikk:
1. p/omg: *Strikk 1 r, 1 vr*,
gjenta fra *-*.
2. p/omg: Strikk vr over r og r
over vr.
Gjenta 2. p/omg hele tiden.
Mønster: (går opp i 4)
1. p: (= r-siden) *2 r, 2 kast, 2
r*, gjenta fra *-* p ut.
2. p: *2 vr sm, 1 r, 1 vr, 2 vr
sm*, gjenta fra *-* p ut.
3. p: *1 kast, 4 r, 1 kast*,
gjenta fra *-* p ut (siste kast på
p lages som en løkke).
4. p: *1 vr, 2 vr sm, 2 vr sm, 1
r*, gjenta fra *-* p ut.
Gjenta disse 4 p.
For- og bakstykke:
Legg opp (201) 225 (249) m på
rundp nr 3½, og strikk 12 cm vrbord frem og tilbake 3 vr, 3 r (1.

p = vr siden). Fell slik: Strikk *1
r, 2 r sm, 1 vr, 2 vr sm*, gjenta
fra *-* p ut. Strikk 1 p vr fra vrsiden, samtidig som det felles 2
m jevnt fordelt = (132) 148
(164) m.
Strikk mønster til arb måler
(53) 54 (55) cm.
Sett et merke i hver side med
(24) 28 (32) m til hvert forstykke
og (84) 92 (100) m bakstykke.
Bakstykke:
= (84) 92 (100) m.
Strikk videre mønster frem og
tilbake til arb måler (70) 72 (74)
cm (tilpass mønsteret). Fell av de
midterste 36 m, og strikk hver
del ferdig for seg.
Strikk videre med mønster til
arb måler (72) 74 (76) cm.
Fell av.
Strikk den andre delen på
samme måte, men speilvendt.

Knapphull: Fell 2 m som legges
opp igjen på neste p.
Halskant:
Strikk opp rundt halsen ca (171)
177 (183) m (= 24 m pr 10 cm)
på p nr 3½. Strikk 8 p
perlestrikk.
Samtidig
som
det
lages
knapphull i høyre side 3 m inn
fra kanten på 3. p. og på 4. p
felles 2 m i hver bue (= 8 m
felt).
Fell av.

Forstykke:
= (24) 28 (32) m.
Strikk frem og tilbake med
mønster (tilpass mønsteret).
Strikk til arb måler hel lengde.
Fell av.
Strikk det andre forstykke på
samme måte.
Ermer:
Legg opp (90) 96 (102) m på
strømpep nr 3½, og strikk 5 cm
vr-bord rundt 3 r, 3 vr. Strikk
perlestrikk til arb måler 13 cm,
eller ønsket lengde.
Fell av. Strikk et erme til på
samme måte
Montering:
Sy sm på skuldrene.
Sy i ermer.
Kant langs venstre forstykke:
Strikk opp ca (132) 135 (138) m
(ca 24 m pr 10 cm) langs
forkanten på p nr 3½, beg ca
(16½) 17½ (18½) cm fra
skulderen og ned. Strikk frem og
tilbake ca 4 cm perlestrikk
samtidig som det felles 2 m mot
halsen hver 4. p i alt 3 ggr.
Strikk 9 cm vr-bord 3 r, 3 vr.
Fell av.
Strikk høyre forkant som venstre
men med 6 knapphull jevnt
fordelt når vr-borden måler 8
cm. Det øverste i halskanten som
strikkes til slutt, de øvrige med
ca 8 cm mellomrom.
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