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Nr 11

BATIKKJAKKE
Lang jakke med raglanfelling
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland
Størrelse:
(XS) S (M) L-XL (XXL) XXXL
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 94 (102) 110 (118) 126
cm
Hel lengde: Ca (76) 78 (79) 81 (82) 83
cm
Ermelengde: Ca 48 cm

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

Garn:
TYNN LINE (53 % bomull, 33 %
viskose, 14 % lin, 50 gram = ca 220
meter)
MANDARIN PETIT (100 % bomull, 50
gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
TYNN LINE
Bunnfarge
Kitt 1015: (250) 250 (250) 300 (300)
350 gram
MANDARIN PETIT
Mønsterfarge 1
Jeansblå 6543/ Lys lyng 4622: (100)
100 (150) 150 (150) 150 gram
Mønsterfarge 2
Støvet petrol 6822/ Støvet rosa 4621:
(150) 150 (150) 150 (150) 200 gram
Mønsterfarge 3
Mintgrønn 8511/ Pudder rosa 3511:
(100) 100 (150) 150 (150) 150 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og 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 og 30 pinner glattstrikk med
1 tråd i hver kvalitet på pinne nr 4 =
10x10 cm
Jakke strikkes med 1 tråd i hver
kvalitet
Kantmaske strikkes hele tiden rett
For- og bakstykke:
Legg opp (171) 187 (203) 219 (235)
251 masker med 1 tråd bunnfarge og

1 tråd mønsterfarge 1 på rundpinne nr
4.
Strikk 6 cm vrangbord frem og tilbake
slik: (1. pinne = vrangsiden) 1
kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 kantmaske.
Sett et merke i hver side med (47) 51
(55) 59 (63) 67 masker til hvert
forstykke, og (77) 85 (93) 101 (109)
117 masker til bakstykke.
Strikk 11 masker vrangbord i hver side
som før til forkanter, de øvrige
maskene strikkes i glattstrikk til
arbeidet måler (26) 26 (27) 27 (28) 28
cm. Skift til mønsterfarge 2. Strikk
som før til arbeidet måler 51 cm, likt for
alle størrelser, og fell til v-hals fra
rettsiden slik:
Strikk 11 forkantmasker, 2 rett
sammen, strikk til det gjenstår 13
masker, 2 vridd rett sammen, strikk
pinnen ut.
Gjenta fellingene til v-hals hver 6.
pinne 3 ganger til, og skift til
mønsterfarge 3 når arbeidet måler
(52) 52 (53) 54 (55) 56 cm.
Strikk 2 pinner etter siste felling, og
arbeidet måler ca. 58 cm.
Fell 6 masker til ermehull i hver side på
neste pinne fra vrangsiden (= 3 masker
på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (40) 42 (44) 46 (48) 50
masker med 1 tråd bunnfarge og 1
tråd mønsterfarge 1 på strømpepinne
nr 4. Strikk 6 cm vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Strikk glattstrikk, samtidig som det
økes 1 maske på hver side av merke
ved å ta opp tråden mellom 2 masker
og strikk den vridd rett.
Les hele neste avsnitt før det strikkes
videre.
Gjenta økningene hver (3.) 3. (2½.)
2½. (2½.) 2. cm til i alt (64) 68 (72) 76
(80) 84 masker.
Skift til mønsterfarge 2 når arbeidet
måler (16) 16 (17) 17 (18) 18 cm, og
skift til mønsterfarge 3 når arbeidet
måler (42) 42 (43) 44 (45) 46 cm.
Strikk til erme måler 48 cm, slutt med
likt antall omganger med farge 3 som
på på for- og bakstykke.
Fell 6 masker midt under erme.
Legg arbeidet til side, og strikk et erme
til på samme måte.

Raglanfelling:
Strikk ermene inn på for- og bakstykke
= (267) 291 (315) 339 (363) 387
masker. Sett et merke i hver
sammenføyning, og strikk 1 pinne
tilbake.
Fell på neste pinne til v-hals som før,
og fell til raglan ved å strikke 2 rett
sammen før hvert merke, 2 vridd rett
sammen etter hvert merke = 10
masker felt.
Gjenta fellingene til raglan annenhver
pinne, og til v-hals hver 6. pinne.
OBS!
Der
felling
til
v-hals
møter
raglanfellingen,
settes
11
forkantmasker i hver side på en
hjelpepinne, og fell 2 masker i
begynnelsen på hver pinne til det er felt
til raglan i alt (23) 25 (28) 30 (33) 35
ganger over bakstykkets masker.
Fell de resterende maskene.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Sett 11 forkantmasker på pinne nr 4.
Legg opp 1 ny maske mot forstykke til
kantmaske og strikk vrangbord
innenfor 1 kantmaske i hver side til
forkanten rekker til skulder og midt bak
i nakken, men strekk forkanten litt
langs nakken.
Sett maskene på en hjelpepinne, og
strikk forkantmaskene på den andre
siden på samme måte.
Strikk kantene sammen, rettside mot
rettside, samtidig som det felles av.
Sy kanten pent til langs nakken,
innenfor kantmaske med skjulte sting.
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