Nr 8

JAKKE
Hefte 1307, Mandarin dame
Kortermet jakke
Oppskrift: Åsa Christiansen
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 92 (103) 113 cm
Hel lengde: (50) 52 (54) 56 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 m)
Garnalternativ:
mini alpakka, sisu, mini duett
Garnmengde:
Hvit 1001: (250) 300 (350) 400
gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Heklenål nr 2½
Tilbehør:
7 knapper (ca 20 mm)
Strikkefasthet:
35 m mønster på p nr 3 = 10 cm
Øk 1 m: Ta opp tråden mellom 2
m, og strikk den vridd r/vr
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r
Bakstykke:
Legg opp (112) 128 (144) 160 m
på rundp nr 3, og strikk (8) 9
(10) 10 cm vridd vr-bord slik:
(1. p = r-siden) 1 kantm, *1
vridd r, 1 vr*, gjenta fra *-* p
ut, slutt med 1 kantm. På neste
p fra vr-siden strikkes de vr m
vridd vr.
Strikk 2 p glattstrikk, samtidig
som det på 1. p økes (16) 18
(20) 22 m jevnt fordelt = (128)
146 (164) 182 m.
Strikk mønster etter diagram
med 1 kantm i hver side til arb
måler (28) 29 (30) 31 cm.
Øk 1 m i hver side innenfor
kantm. Gjenta økningene hver p i
alt 8 ggr = (144) 162 (180) 198
m.

På neste p legges det opp 10 m
(alle str) i hver side til ermene =
(164) 182 (200) 218 m.
De økte m strikkes i mønster
etter hvert.
Strikk til ermene måler (15) 16
(17) 18 cm. Skråfell til skulder i
hver
side,
annenhver
p
(17,16,16,11)
19,18,18,12
(21,20,20,13) 23,22,22,14 m.
Fell av de resterende (44) 48
(52) 56 m.
Venstre forstykke:
Legg opp (67) 75 (83) 91 m på p
nr 3, og strikk (8) 9 (10) 10 cm
vridd vr-bord slik: (1. p = rsiden)1 kantm, *1 vr, 1 vridd r*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
vr, 1 kantm. På neste p strikkes
de vr m vridd vr.
De siste 11 m er forkant og
strikkes hele tiden i vridd vrbord.
Strikk 2 p glattstrikk, samtidig
som det på 1. p, over de første
(55) 63 (71) 79 m økes (8) 9
(10) 11 m jevnt fordelt = (75) 84
(93) 102 m.
Strikk 1 kantm, mønster etter
diagram, og 11 m forkant.
Øk og legg opp nye m til erme i
siden som på bakstykket = (93)
102 (111) 120 m.
De økte m strikkes i mønster
etter hvert.
Strikk
til
erme
fra
siste
opplegging måler (9) 10 (11) 12
cm. Sett forkantens 11 m på en
hj.p fra vr-siden, og videre 5,4 m
annenhver p (=20 m).
På neste p felles mot hals slik:
Strikk 2 r/vr sm hver p innenfor
1 m (10) 12 (14) 16 ggr og 2 r
sm fra r-siden annenhver p 3 ggr
= (60) 67 (74) 81 m.
Skråfell til skulder som på
bakstykket.

Høyre forstykke:
Strikk
som
venstre,
men
speilvendt, og med 7 knapphull
jevnt fordelt langs forkanten. Det
nederste etter 6 p, og det
øverste ca 5 cm før felling til
hals.
Knapphull: Strikk 5 m, fell 2 m
som legges opp igjen på neste p.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Krave:
Ta m fra hj.p og strikk opp m
langs halsen i alt ca (125) 131
(137) 143 m, på rundp nr 3.
Strikk (11) 12 (13) 14 cm vridd
vr-bord slik: (1. p = r-siden) 1
kantm, *1 vridd r, 1 vr*, gjenta
fra *-* p ut, slutt med vridd r, 1
kantm.
Fell av med r og vr m fra vrsiden.
Ermekant:
Strikk opp (99) 105 (111) 117 m
fra r-siden på p nr 3 langs erme,
og strikk (3) 3½ (4) 4½ cm vridd
vr-bord som på kraven.
Fell av med r og vr m fra vrsiden. Strikk på samme måte
langs det andre ermet.
Sy sm side- og ermesømmene.
Heklet knapp:
Hekle 4 lm med heklenål nr 2½
og ta sm til en ring med 1 kjm i
1. lm.
Hekle 3 lm (= 1 st), 11 st i
ringen. Fortsett med å hekle 2
omg fm i bakre m-ledd. Legg i
knappen
og
hekle
kjm
i
annenhver m. Klipp av garnet,
trekk rundt knappen og sy den i.
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