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JAKKE
Hefte 1313, Enkel strikk
Omslagsjakke i rillestrikk
Design: Lene Holme Samsøe

Størrelse:
(2) 4 (6) år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 64 (69) cm
Hel lengde: (32) 36 (40) cm
Ermelengde: Ca (18) 20 (22) cm
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Lyng 4853: 100 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp nr 4 og 5
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
18 m rillestrikk på p nr 5 = 10 cm
Rillestrikk:
Strikk r på alle p
Bakstykke:
Legg opp (56) 60 (64) m med
dobbelt garn på rundp nr 5.
Skift til rundp nr 4 og strikk 5 p vrbord frem og tilbake 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 5 og enkelt garn.
Strikk rillestrikk til arb måler (19)
22 (25) cm.
Legg løst opp (29) 32 (36) nye m i
slutten av de neste 2 p til ermer =
(114) 124 (136) m.
Strikk ytterligere (11) 12 (13) cm.
Fell de midterste (20) 22 (22) m til
nakke, og strikk hvert forstykke
ferdig for seg.

på neste p. Gjenta økningene hver
6. p til arb måler (13) 14 (15) cm.
Fell (29) 32 (36) ermem løst av.
Strikk over de resterende m, og
gjenta økningene hver 4. p i alt 7
ggr, og deretter annenhver p til arb
måler (23) 27 (31) cm.
Strikk til arb måler (30) 34 (38) cm.
Skift til rundp nr 4 og dobbelt garn.
Strikk 4 p vr-bord 1 r, 1 vr.
Fell løst av.
Strikk det andre forstykke på
samme måte, men speilvendt.
Montering:
Ermekant:
Strikk opp 1 m i hver rille fra rsiden langs erme med dobbelt
garn på rundp nr 4.
Strikk 1 vr, *2 r sm, 1 vr*, gjenta
fra *-* p ut = ca (24) 26 (28) m.
Strikk ca 1½ cm vr-bord rundt.
Fell av med r og vr m.
Strikk den andre ermekanten på
samme måte.
Bånd:
Legg opp 4 m på p nr 4, og strikk
ca (36) 40 (44) cm rillestrikk.
Fell av.
Strikk et bånd til på samme måte.
Sy sm i sidene og under ermene,
men la det gjenstå en åpning i
høyre side, ca 9 cm fra
oppleggskanten til å trekke båndet
gjennom.
Sy et bånd fast langs høyre
forkant, der økningene slutter.
Sy det andre båndet fast langs
venstre forkant, og trekk det
gjennom
åpningen
i
høyre
sidesøm. Båndet knyttes bak.
Halskant:
Hekle 1 fm i hver rille langs
halsringnigen, hekle ev 1 lm
mellom fm der kanten har en
tendens til å stramme.

Forstykke:
= (47) 51 (57) m.
Strikk ytterligere 2 cm, (arb måler
(32) 36 (40) cm).
Sett et merke = skulder.
Alle videre mål tas herfra!
Strikk som før, samtidig som det
økes 1 m innenfor 3 m fra
halssiden, ved å ta opp tråden
mellom 2 m, som strikkes vridd r
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