Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Hefte 1412 Nr 11
Oversize jakke
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Vidde bakstykke: (59) 62 (66) 68
cm
Vidde forstykker: (21) 22 (24) 26
cm
Hel lengde bakstykke: ca (63) 65
(67) 69 cm
Ermelengde: (47) 46 (45) 44 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
ALPAKKA SILKE
Lilla 5063: (200) 250 (300) 350
gram
SILK MOHAIR
Lys grå 1032: 150 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5½ og 6
Strikkefasthet:
16 m glattstrikk med 1 tråd i hver
kvalitet på p nr 6 = 10 cm
Første og siste m er kantm som
strikkes hele tiden r
For- og bakstykke:
Legg opp (155) 163 (175) 183 m
med en tråd i hver kvalitet på
rundp nr 5½, og strikk 8 cm vrbord frem og tilbake slik: (1. p = vrsiden) 1 kantm, *1 vr, 1 r*, gjenta
fra *-*, slutt med 1 vr, 1 kantm.
Sett et merke i hver side med (30)
32 (35) 37 m til hvert forstykke og
(95) 99 (105) 109 m til bakstykke.
Skift til rundp nr 6.
Strikk jakken ca (9) 9 (10) 11 cm
lengre bak med forkortede rekker
og i glattstrikk slik:
Strikk til 3 m forbi merket i den ene
siden, vend, 1 kast, strikk til 3 m
forbi merket i den andre siden,

vend, 1 kast, strikk 3 m mer hver
gang i alt (9) 9 (10) 10 ggr i hver
side, samtidig som kastene
strikkes sm med neste m på neste
p for å unngå hull i arb.
Strikk videre glattstrikk over alle m,
innenfor 1 kantm i hver side til arb
måler (43) 44 (45) 46 cm, målt på
bakstykke.
Del arb ved merkene til ermehull,
og strikk hver del ferdig for seg.

m-tallet reguleres til ca (203) 209
(211) 217 m.
M-tallet må være delelig med 2+1.
Strikk 3 cm vr-bord frem og tilbake
slik: 1 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-* p
ut.
Fell løst av med r og vr m.
Sy i ermer.

Bakstykke:
= (95) 99 (105) 109 m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
innenfor 1 kantm i hver side til arb
måler (57) 59 (61) 63 cm.
Skråfell til skulder i beg på hver p
(5,5,5,5,5,5) 5,5,5,5,6,6
(5,6,6,6,6,6) 6,6,6,6,6,7 m, og arb
måler ca (63) 65 (67) 69 cm.
Fell de resterende 35 m til nakke.
Høyre forstykke:
= (30) 32 (35) 37 m.
Strikk glattstrikk som på bakstykke
til arb måler (57) 59 (61) 63 cm,
målt i siden.
Skråfell til skulder fra ermesiden
på samme måte som på
bakstykke.
Venstre forstykke:
= (30) 32 (35) 37 m.
Strikk som høyre forstykke.
Ermer:
Legg opp (28) 30 (32) 32 m med
en tråd i hver kvalitet på strømpep
nr 5½, og strikk 5 cm vr-bord rundt
1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 6.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Strikk glattstrikk, samtidig som
det økes 1 m på hver side av
merkem når arb måler 7 cm.
Gjenta økningene hver 4. cm til i
alt (46) 48 (52) 54 m.
Strikk til erme måler (47) 46 (45)
44 cm, eller ønsket.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Kant langs forstykker og nakke:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over ca hver 4. m/p med en
tråd i hver kvalitet på rundp nr 5½
langs forstykker, og langs nakke.
Strikk 1 p r tilbake, samtidig som
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