Nr 9
Catriona jakke
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 68 (72) 78 (82) 86
cm
Hel lengde: (36) 40 (44) 48 (52) 56
cm
Ermelengde: (24) 28 (31) 35 (39)
42 cm, eller ønsket lengde
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Peach 4216: (200) 250 (300) 300
(350) 400 gram
Tilbehør:
(6) 6 (6) 7 (7) 7 knapper
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3½
og 4
Strikkefasthet:
20 masker glattstrikk på pinne nr 4
= 10 cm
Riller frem og tilbake:
Strikk rett på alle pinner
For- og bakstykke:
Legg opp (133) 141 (149) 161
(169) 177 masker på rundpinne nr
3½. Strikk 3 pinner rett frem og
tilbake (1. pinne = vrangsiden).
Sett et merke i hver side med (35)
37 (39) 42 (44) 46 masker til hvert
forstykke og (63) 67 (71) 77 (81) 85
masker til bakstykke.
Skift til rundpinne nr 4 og strikk slik:
5 masker riller (= forkant),
diagram, glattstrikk til det gjenstår
14 masker, diagram, 5 masker
riller (= forkant).
Les hele neste avsnitt før det
strikkes videre.
Strikk med denne inndeling til
arbeidet måler (22) 25 (28) 31 (34)
37 cm, samtidig som det etter 4
cm lages et knapphull i høyre side
slik: Strikk 1 maske, 2 rett sammen,
1 kast, strikk pinnen ut.

Lag ytterligere (5) 5 (5) 6 (6) 6
knapphull med ca (5½) 6 (7) 6½ (7)
7½ cm mellomrom, det siste
knapphullet i halskanten som
strikkes til slutt.
Fell 8 masker i hver side til
ermehull (= 4 masker på hver side
av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (33) 35 (37) 37 (39) 39
masker på strømpepinne nr 3½.
Strikk 1 omgang vrang, 1 omgang
rett og 1 omgang vrang.
Sett et merke i begynnelsen av
omgangen. Skift til strømpepinne
nr 4 og strikk slik: (12) 13 (14) 14
(15) 15 masker glattstrikk, diagram
og (12) 13 (14) 14 (15) 15 masker
glattstrikk.
Strikk til arbeidet måler 4 cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningen hver (2.) 2½.
(2½.) 2½. (2½.) 2½. cm til i alt (51)
53 (57) 61 (65) 67 masker.
Strikk til arbeidet måler (24) 28 (31)
35 (39) 42 cm, eller ønsket lengde.
Fell av 8 masker midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (203) 215 (231) 251
(267) 279 masker. Sett et merke i
hver sammenføyning.

Strikk glattstrikk og mønster som
før, samtidig som det felles til
raglan fra rettsiden ved hvert merke

slik: Strikk til det gjenstår 2 masker
før merket, ta 1 maske løs av som
om den skulle strikkes rett, 1 rett,
trekk den løse masken over, strikk
2 rett sammen = 8 masker felt.
Fell til raglan annenhver pinne i alt
(12) 13 (15) 17 (19) 20 ganger =
(107) 111 (111) 115 (115) 119
masker.
Sett de første (10) 11 (11) 12 (12)
13 maskene i hver side på en
hjelpepinne til hals.
Fell ytterligere 1 maske i
begynnelsen på hver pinne til hals,
samtidig som raglanfellingene
fortsetter der det er mulig til det er
felt i alt (15) 16 (18) 20 (22) 23
ganger over bakstykkets masker.
La maskene være på pinnen til
hals.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Ta med maskene fra hjelpepinnen
og strikk opp ca (14) 15 (15) 16 (16)
17 masker på hver side av halsen
med rundpinne nr 3½ = ca (85) 89
(89) 93 (93) 97 masker.
Strikk 1 pinne og fell 3 masker jevnt
fordelt over hvert erme = (79) 83
(83) 87 (87) 91 masker.
Strikk 5 pinner rett frem og tilbake,
husk det siste knapphullet på 2.
pinne.
Fell av.
Sy i knappene.

