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JAKKE
Hefte 1414, Tweed & co
Lang jakke med raglanfelling og
lommer
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 88 (96) 104 (112)
122 (128) cm
Hel lengde: (78) 79 (80) 81 (82) 83
(84) cm
Ermelengde: 47 cm alle str, eller
ønsket lengde
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
Brun 3090: (250) 300 (350) 400
(450) 500 (550) gram
Tilbehør:
8 knapper
Hjelmtvedt K331956
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (148) 152 (164) 176
(188) 204 (216) m på rundp nr 5,
og strikk 8 cm vr-bord frem og
tilbake slik: (1. p = vr-siden) 1
kantm, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra ** p ut, slutt med 1 kantm.
Strikk 1 p glattstrikk, og fell
samtidig (14) 12 (14) 14 (16) 18
(20) m jevnt fordelt på 1. p = (134)
140 (150) 162 (172) 186 (196) m.
Sett et merke i hver side med (33)
34 (36) 40 (43) 45 (48) m til hvert
forstykke, og (68) 72 (78) 82 (86)
96 (100) m til bakstykke.
Strikk til arb måler 16 cm, alle str.
Fell 1 m på hver side av merkene
slik: Strikk til 2 m før merke, ta 1 m
løs av, 1 r, trekk den løse m over,
2 r sm = 4 m felt.

Gjenta fellingene hver 10. cm i alt
5 ggr = (114) 120 (130) 142 (152)
166 (176) m.
Strikk til arb måler 62 cm, alle str.
Fell 4 m i hver side (2 m på hver
side av merkene) til ermehull.
Legg arb til side og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (32) 36 (36) 40 (40) 44
(44) m på strømpep nr 5, og strikk
8 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Strikk glattstrikk, samtidig som
det felles 4 m jevnt fordelt på 1.
omg = (28) 32 (32) 36 (36) 40 (40)
m.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Strikk til arb måler (12) 12 (10) 10
(10) 10 (10) cm.
Øk 1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver (5.) 5½.
(4½.) 5. (4.) 4½. (4.) cm til i alt (42)
44 (48) 50 (54) 56 (58) m.
Strikk til erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 4 m midt under erme. Legg
arb til side og strikk et erme til på
samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (182) 192 (210) 226
(244) 262 (276) m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Fortsett med glattstrikk, og fell til
raglan annenhver p ved hvert
merke slik: (fra r-siden) Strikk til 2
m før merke, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 2 r sm = 8
m felt.
Fell samtidig til v-hals innenfor 1
kantm i hver side annenhver p slik:
Strikk 2 r sm i beg av p, og ta 1 m
løs av, 1 r, trekk den løse m over i
slutten av p.
Gjenta fellingene til det er felt
raglan i alt (15) 16 (17) 18 (19) 20
(22) ggr på bakstykke, samtidig
når raglanfellingen møter vhalsfellingen felles 2 m i beg av
hver p hele tiden.
Fell av.

nakke ca (304) 308 (312) 316
(320) 324 (328) m.
M-tallet må være delelig med 4.
Strikk 3 cm vr-bord slik: Strikk 1
kantm, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra ** p ut, slutt med 1 kantm.
Samtidig strikkes 8 knapphull
jevnt fordelt på høyre forstykke
etter 1½ cm. Det nederste ca 2 cm
fra kanten, og det øverste der vhals beg.
Knapphull: Fell 2 m, som legges
opp igjen på neste p.
Fell av med r og vr m.
Sy i knapper.
Lommer:
Legg opp 20 m på p nr 5 og strikk
12 cm glattstrikk frem og tilbake.
På siste p økes 4 m jevnt fordelt =
24 m.
Strikk 6 cm vr-bord slik: (1. p = vrsiden) Strikk 1 kantm, 2 vr, *2 r, 2
vr*, gjenta fra *-* p ut slutt med 1
kantm.
Fell løst av med r og vr m.
Strikk en lomme til på samme
måte.
Brett vr-borden utover ca 3 cm, og
sy lommene fast til forstykkene, se
foto.

Montering:
Sy sm under ermene.
Kant langs jakken:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p på rundp nr
5 langs forkanter og hals, og

post@sandnesgarn.no. // sandnesgarn.no // Følg oss på Facebook, Instagram og Pinterest

