Hefte 1412 Nr 16
Jakke med v-hals og
flettemønster
Størrelse:
(S) M (L) XL-XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (115) 121 (128) 134
cm
Hel lengde: (84) 86 (88) 90 cm,
målt midt foran
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
Garnmengde:
ALPAKKA SILKE
Gråmelert 1042: (250) 300 (350)
350 gram
SILK MOHAIR
Lys grå 1032: (150) 200 (200) 250
gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 5½ og 6
Strømpep nr 6
Tilbehør:
6 knapper
Hjelmtvedt K240743
Strikkefasthet:
16 m mønster med 1 tråd i hver
kvalitet på p nr 6 = 10 cm
Hele jakken strikkes i dobbelt
garn med en tråd i hver kvalitet

med en kontrastfarge, ta de 18 m
tilbake på venstre p og strikk 18 m
glattstrikk*, strikk diagram til det
gjenstår 34 m, gjenta fra *-*, strikk
15 m diagram, 1 kantm.
Sett et merke i hver side med (47)
49 (52) 54 m til hvert forstykke,
(90) 96 (100) 106 m til bakstykke.
Strikk diagram over alle m til arb
måler (65) 66 (67) 68 cm.
Fell 2 m i hver side til ermehull = 1
m på hver side av merkene og
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (88) 94 (98) 104 m.
Strikk diagram frem og tilbake
som før, innenfor 1 kantm i hver
side.
Strikk til arb måler (80) 82 (84) 86
cm. Skråfell til skulder fra
ermesiden
(7,7,7,8)
8,8,8,8
(8,8,8,9) 9,9,9,9 m. Fell av de
resterende (30) 30 (32) 32 m.
Høyre forstykker:
= (46) 48 (51) 53 m.
Strikk diagram frem og tilbake
som før, innenfor 1 kantm i hver
side samtidig som det felles til Vhals mot forkanten.
Stikk 1 kantm, 2 r sm, strikk p ut.
Gjenta fellingene annenhver p i alt
(17) 16 (18) 17 ggr.
Skråfell til skulder fra ermesiden
ved samme lengde, og likt som på
bakstykke.
Venstre forstykke:
= (46) 48 (51) 53 m.
Strikk som høyre men speilvendt.
Fell til V-hals mot forkanten slik:
Strikk til det gjenstår 3 m, 2 vridd r
sm, 1 kantm.

Ermer:
Legg opp (30) 30 (35) 35 m på
strømpep nr 6, og strikk diagram
rundt til arb måler 5 cm. Sett et
merke rundt omg første og siste
m.
Øk 1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver (4½.) 4.
(4.) 3½. cm til i alt (48) 50 (55) 57
m. De økte m strikkes etter hvert
med i diagram.
Strikk til arb måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Kant: Strikk opp 1 m i hver m/p
men hopp over hver 4. m/p ca
(280) 286 (290) 296 m på rundp nr
5½ langs forkanter og nakke.
Strikk 3 p r frem og tilbake
samtidig som det lages 6
knapphull jevnt fordelt på høyre
forkant på første p. Det nederste
ca 2 cm fra oppleggskanten, det
øvrige med 11 cm mellomrom.
Knapphull: Strikk 2 r sm, 1 kast.
Fell av.
Lomme:
Ta ut kontrasttråden, og sett m på
2 p nr 6 = 18 m på hver p.
Lommefor = øverste p:
Strikk 15 cm glattstrikk frem og
tilbake. Fell av.
Lommekant = nederste p.
Strikk 3 p r frem og tilbake (1. p =
vr-siden). Fell av.
Strikk den andre lommen på
samme måte.
Sy lommeforet til på vr-siden med
skjulte sting.
Sy lommekanten til i hver side på
r-siden.
Sy i ermer.
Sy i knapper.

For- og bakstykke:
Legg opp (184) 194 (204) 214 m
på rundp nr 6.
Strikk 1. p slik: 1 kantm, 2 vr, *3 r,
2 vr*, gjenta fra *-* p ut, slutt med
1 kantm (1. p = vr-siden). Strikk
diagram frem og tilbake innenfor 1
kantm i hver side til arb måler (37)
39 (41) 43 cm.
Lommer: Strikk 1 kantm, 15 m
diagram, *strikk 18 m glattstrikk
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