Hefte 1513 Nr 2
Lang damejakke med
lommer
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (89) 97 (103) 111 (118)
123 (129) cm
Hel lengde: (84) 85 (86) 87 (88) 89
(90) cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde

Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
Lys beige 2544: (350) 350 (400)
400 (450) 450 (500) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 4½

Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
15 masker glattstrikk på pinne nr
4½ = 10 cm
Strikk alltid siste maske rett og
ta alltid første maske løs av som
om den skulle strikkes rett
For- og bakstykke:
Legg opp (141) 153 (165) 177
(187) 195 (203) masker på
rundpinne nr 4½ og strikk 8 cm
vrangbord frem og tilbake slik:
(1. pinne = vrangsiden) Ta første
maske løs av som om den skulle
strikkes rett, 1 rett, *1 vrang, 1 rett,
gjenta fra *-* slutt med 1 rett.
Sett et merke 16 masker inn fra
hver side til forkanter.
Strikk glattstrikk innenfor 16
masker vrangbord i hver side til
arbeidet måler ca 57 cm, likt for
alle størrelser.
Fell 1 maske fra rettsiden mot
forkant slik:

Strikk 16 masker vrangbord, 2
vridd rett sammen, strikk til det
gjenstår 18 masker, slutt med 2 rett
sammen og 16 masker vrangbord.
Gjenta fellingene hver (3.) 3. (2½.)
2½. (2½.) 2½. (2½.) cm ytterligere
(3) 3 (4) 4 (4) 4 (4) ganger.
Strikk til arbeidet måler 68 cm, likt
for alle størrelser.
Del arbeidet i hver side med (31)
34 (36) 39 (42) 44 (46) masker til
hvert forstykke og (71) 77 (83) 89
(93) 97 (101) masker til bakstykke
og strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (71) 77 (83) 89 (93) 97 (101)
masker.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
(81) 82 (83) 84 (85) 86 (87) cm.
Skråfell til skulder på hver pinne fra
ermehullsiden (6,7,7,7) 7,7,8,8
(8,8,8,8) 8,9,9,9 (9,9,9,9) 9,9,10,10
(9,10,10,10) masker.
Arbeidet måler ca (84) 85 (86) 87
(88) 89 (90) cm.
Fell de resterende (17) 17 (19) 19
(21) 21 (23) maskene til nakke.

Strikk glattstrikk, samtidig som det
økes 12 masker jevnt fordelt = (44)
46 (48) 48 (50) 52 (52) masker.
Sett et merke rundt første og siste
maske. Strikk til erme måler 14 cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (11.) 11.
(8.) 7. (6.) 5. (4.) cm til i alt (48) 50
(54) 56 (60) 64 (66) masker.
Strikk til erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermene.
Lommer:
Legg opp 19 masker på pinne nr
4½, og strikk 14 cm glattstrikk frem
og tilbake, innenfor 1 kantmaske i
hver side.
Strikk deretter 2 cm vrangbord
som på for- og bakstykke.
Fell av i vrangbord.
Strikk en lomme til på samme
måte.
Sy på lommene med skjulte sting,
se foto.

Høyre forstykke:
= (31) 34 (36) 39 (42) 44 (46)
masker.
Strikk glattstrikk innenfor 16
masker vrangbord mot forkant, og
gjenta fellingene til det er felt
ytterligere (4) 4 (4) 4 (6) 6 (7)
ganger og det gjenstår (27) 30 (32)
35 (36) 38 (39) masker.
Strikk til arbeidet måler (81) 82 (83)
84 (85) 86 (87) cm.
Skråfell til skulder fra ermesiden
som på bakstykke og arbeidet
måler ca (84) 85 (86) 87 (88) 89
(90) cm.
Venstre forstykke:
= (31) 34 (36) 39 (42) 44 (46)
masker.
Strikk som høyre forstykke, men
speilvendt.
Ermer:
Legg opp (32) 34 (36) 36 (38) 40
(40) masker på strømpepinne nr
4½, og strikk 8 cm vrangbord rundt
1 rett, 1 vrang.
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