Nr 17
Stein Råtass jakke
Størrelse:
(3) 6 (9) 12 mnd (2) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (51) 54 (58) 63 (65) 68
cm
Hel lengde: (24) 26 (28) 31 (36) 40
cm
Ermelengde: (12) 14 (17) 20 (23)
26 cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Aqua 8041: (150) 200 (200) 250
(250) 300 gram
Tilbehør:
Glidelås i passe lengde
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 3 og 4
Strømpepinne nr 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
20 masker glattstrikk på pinne nr 4
= 10 cm
24 masker mønster på pinne nr 4 =
10 cm
Mønster:
1. pinne: *Strikk 2. maske vridd rett
bak 1. maske, strikk 1. maske rett,
la begge maskene gli av pinnen*,
gjenta fra *-* pinnen ut, slutt med 1
rett.
2. pinne: *Strikk 2. maske vrang
foran 1. maske, strikk 1. maske
vrang, la begge maskene gli av
pinnen*, gjenta fra *-* pinnen ut,
slutt med 1 vrang.
Gjenta 1. – 2. pinne.
Kantmaske strikkes hele tiden
rett

For- og bakstykke:
Legg opp (121) 131 (141) 151
(155) 165 masker på rundpinne nr

4 og strikk 1 pinne rett fra
vrangsiden.
Strikk 5 cm mønster frem og
tilbake innenfor 1 kantmaske i hver
side.
Strikk 1 kantmaske, 11 masker
mønster, 1 vrang, glattstrikk til det
gjenstår 13 masker, samtidig som
det felles (14) 18 (20) 20 (20) 24
masker jevnt fordelt = (81) 87 (95)
105 (109) 115 masker glattstrikk, 1
vrang, 11 masker mønster, 1
kantmaske = (107) 113 (121) 131
(135) 141 masker.
Les hele neste avsnitt før det
strikkes videre.
Strikk med denne inndelingen til
arbeidet måler 7 cm.
Sett et merke i hver side med (30)
32 (34) 36 (37) 39 masker til hvert
forstykke og (47) 49 (53) 59 (61) 63
masker til bakstykke.
Del arbeidet i 3 deler, (24) 26 (28)
30 (31) 33 masker inn fra hver side
til stikklommer.
Strikk (6) 6 (7) 7 (8) 8 cm frem og
tilbake over de (24) 26 (28) 30 (31)
33 første maskene, la maskene
hvile og strikk på samme måte over
de (24) 26 (28) 30 (31) 33 siste
maskene på pinnen. Strikk på
samme måte over de resterende
(59) 61 (65) 71 (73) 75 maskene.
Sett delene inn på samme
rundpinne og strikk som før over
alle maskene til arbeidet måler (16)
17 (18) 20 (24) 27 cm.
Del arbeidet i hver side til ermehull
og strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (47) 49 (53) 59 (61) 63 masker.
Strikk glattstrikk frem og tilbake
innenfor 1 kantmaske i hver side til
arbeidet måler (22) 24 (26) 29 (34)
38 cm.
Sett de midterste (17) 19 (19) 21
(23) 23 maskene på en hjelpepinne
til nakke og strikk hver side ferdig
for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver pinne 2,1 masker.
Strikk til arbeidet måler (24) 26 (28)
31 (36) 40 cm.
Fell av de resterende (12) 12 (14)
16 (16) 17 skuldermaskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (30) 32 (34) 36 (37) 39 masker.

Strikk mønster og glattstrikk som
før innenfor 1 kantmaske i hver
side til arbeidet måler (21) 23 (25)
28 (32) 36 cm.
Sett de 12 første maskene mot hals
på en hjelpepinne.
Fell ytterligere (2,2,1,1) 2,2,2,2
(2,2,2,2)
2,2,2,2
(2,2,2,2,1)
2,2,2,2,2
masker
mot
hals
annenhver pinne.
Strikk til arbeidet måler (24) 26 (28)
31 (36) 40 cm.
Fell av de resterende (12) 12 (14)
16 (16) 17 skuldermaskene.
Strikk det andre forstykke på
samme måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (31) 31 (35) 35 (39) 39
masker på strømpepinne nr 4 og
strikk 1 pinne rett fra vrangsiden.
Strikk 4 cm mønster frem og
tilbake innenfor 1 kantmaske i hver
side.
Strikk første og siste maske
sammen og sett et merke rundt
denne masken = (30) 30 (34) 34
(38) 38 masker
Strikk glattstrikk rundt til arbeidet
måler 7 cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (0.) 3. (4.)
3. (3.) 3. cm til i alt (32) 36 (40) 44
(48) 52 masker.
Strikk til ermet måler (12) 14 (17)
20 (23) 26 cm, eller ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Halskant:
Ta med masker fra hjelpepinner og
strikk opp 1 maske i hver maske, ca
(71) 73 (77) 81 (83) 87 masker,
masketallet må være delelig med
2+1.
Strikk 4 cm mønster frem og
tilbake, slutt med 1. pinne i
mønsteret.
Skift til rundpinne nr 3 og strikk rett
tilbake = 1 rille.
Strikk 4 cm glattstrikk frem og
tilbake.
Fell av.
Brett belegget mot vrangsiden og
sy til med løse sting.
Lommepose:
Strikk opp (12) 12 (14) 14 (16) 16
masker
fra
rettsiden
av
lommeåpningen på pinne nr 4.

Strikk (6) 7 (7) 8 (8) 9 cm glattstrikk
frem og tilbake. Fell av.
Strikk opp masker fra rettsiden på
motsatt side av lommeåpningen,
og strikk på samme måte.
Fell av.
Sy delene sammen.
Strikk en lik lommepose i den andre
siden.
Sy i ermene.
Sy i glidelås.

