Kortermet jakke med
hullmønster
Design: Olaug Beate Bjelland
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 90 (98) 106 (114)
122 cm
Hel lengde: (48) 49 (50) 51 (52) 53
cm
Ermelengde: (10) 10 (10) 11 (11)
12 cm
Garn:
MANDARIN MEDI (100 % bomull,
50 gram = ca 135 meter)

Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, ALPAKKA,
DUO, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Kobolt 5936: (250) 250 (300) 350
(350) 400 gram
Tilbehør:
4 knapper
Hjelmtvedt K221261
Veiledende pinner:
Rundp nr 2½ og 4
Liten rundp nr 4 til ermer
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
24 m vr-bord på p nr 2½ = 10 cm

Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r
Bakstykke:
Legg opp (81) 89 (97) 105 (113)
121 m på rundp nr 2½. Strikk 18
cm vr-bord slik: 1 kantm, 1 vr, *1 r,
1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.
Skift til rundp nr 4.
Strikk diagram innenfor 1 kantm i
hver side til arb måler 32 cm, likt
for alle str.
Fell 4 m i hver side til ermehull.
Fell ytterligere til ermehull i hver
side hver 4. p slik: Strikk 1 kantm,
2 vridd r sm, strikk til det gjenstår 3
m, strikk 2 r sm, 1 kantm.
Gjenta fellingene i alt 6 ggr = (61)
69 (77) 85 (93) 101 m.
Strikk til arb måler (46) 47 (48) 49
(50) 51 cm.
Fell de midterste (21) 23 (25) 29
(31) 35 m til nakke, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver p 2,1,1 m = (16) 19
(22) 24 (27) 29 skulderm.
Strikk til arb måler (48) 49 (50) 51
(52) 53 cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Høyre forstykke:
Legg opp (41) 45 (49) 53 (57) 61
m på rundp nr 2½.
Strikk 18 cm vr-bord slik: 1 kantm,
1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt
med 1 kantm.
Skift til rundp nr 4. Beg fra r-siden,
strikk ca 2½ cm glattstrikk. Fell til
v-hals fra r-siden slik: Strikk 1
kantm, 2 vridd r sm, strikk p ut.
Strikk glattstrikk og gjenta fellingen
hver 2½ cm til det gjenstår (16) 19
(22) 24 (27) 29 skulderm.
OBS! Fell til ermehull i siden ved
samme lengde og likt som på
bakstykke.
Strikk til arb måler (48) 49 (50) 51
(52) 53 cm.
Fell av.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre, men speilvendt.
Fell til v-hals slik: Strikk til det
gjenstår 3 m, strikk 2 r sm, 1
kantm.
Ermer:
Legg opp (52) 56 (60) 64 (66) 70
m på liten rundp nr 4. Strikk 3 cm
vr-bord rundt 1 r 1 vr.
Sett et merke der omg beg.
Øk 1 m på hver side av merke.

Gjenta økningene annenhver cm i
alt 4 ggr = (60) 64 (68) 72 (74) 78
m.
OBS! De økte m strikkes i vr-bord.
Strikk til erme måler (10) 10 (10)
11 (11) 12 cm.
Fell 8 m midt under erme til
ermehull (= 4 m på hver side av
merke). Strikk vr-bord frem og
tilbake, og fell til ermetopp i hver
side hver 4. p i alt 4 ggr slik:
Strikk 1 kantm, 2 vridd r sm, strikk
til det gjenstår 3 m, strikk 2 r sm, 1
kantm.
Fell ytterligere annenhver p (6) 7
(8) 9 (10) 11 ggr, og til slutt 4,6 m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene. Sy sm i sidene,
og sy i ermer.
For- og halskant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p på rundp nr
4.
Strikk 1 p r fra vr-siden = 1 rille.
Strikk 1 p glattstrikk, samtidig
som det strikkes 4 knapphull jevnt
fordelt langs vr-borden, ca 1½ cm
inn fra hver side av vr-borden.
Knapphull: Fell 2 m som legges
opp igjen på neste p.
Strikk i alt 4 p glattstrikk etter rille.
Fell av med r m.
Sy i knapper.

