Logo liten

12 mm

Pay-off liten

NORSK - NORWEGIAN

Nr 5

KORT JAKKE
Hefte 1311, Line
Kort jakke i dobbelt garn
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 92 (100) 108 cm
Hel lengde: (47) 48 (49) 50 cm
Ermelengde: 29 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Beige 2741: (250) 250 (300) 300
gram
Natur 1012: (250) 250 (300) 300
gram
Tilbehør:
6 knapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 5 og 6
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk med dobbelt garn
på p nr 6 = 10 cm
Jakken strikkes ovenfra og ned
For- og bakstykke:
Legg opp (69) 71 (75) 77 m på
rundp nr 6. De første og siste 5 m
strikkes r på alle p = kantm.
Strikk 1 p vr fra vr-siden, og
deretter 4 p vr-bord 1 vr, 1 r,
(innenfor kantm) samtidig som
det på 3. p strikkes et knapphull.
Knapphull: Fell den midterste av
de 5 kantm, som legges opp igjen
på neste p.
Gjenta knapphullene med 6½-7
cm mellomrom til i alt 6 ggr.
Fortsett med glattstrikk innenfor 5
kantm i hver side slik: Strikk 5
kantm, (8) 8 (9) 9 m (= forstykke)
sett et merke rundt de neste 3 m,
strikk (5) 6 (6) 7 m (= erme), sett
et merke rundt de neste 3 m, strikk
(21) 21 (23) 23 m (= bakstykke),
sett et merke rundt de neste 3 m,

strikk (5) 6 (6) 7 m (= erme), sett
et merke rundt de neste 3 m, strikk
(8) 8 (9) 9 m, 5 kantm (=
forstykke).
Merkem strikkes deretter fra rsiden (1 r, 1 vr, 1 r), og kantm
fortsetter som før.
På hver p fra vr-siden tas 1 kast
før og etter hver merkem. På hver
p fra r-siden strikkes kastene vridd
r.
Fortsett på denne måten til det er
økt i alt (14) 15 (16) 18 ggr = (181)
191 (203) 221 m.
Fortsett å øke på for- og
bakstykket (ikke over ermene)
ytterligere (3) 3 (4) 4 ggr = (193)
203 (219) 237 m.
Fell av den midterste merkem, og
strikk hver del ferdig for seg.
For- og bakstykke:
Legg opp (6) 10 (10) 12 m mellom
for- og bakstykke = (131) 143
(155) 167 m.
Strikk til arb måler (47) 48 (49) 50
cm (husk knapphull), eller ønsket
lengde.
Slutt fra vr-siden.
Skift til rundp nr 5 og strikk 4 p r.
Fell av med r m.
Ermer:
= (35) 38 (40) 45 m.
Legg opp (7) 10 (10) 11 nye m, og
strikk glattstrikk rundt = (42) 48
(50) 56 m.
Når erme måler 4 cm, felles 2 m
midt under erme og deretter med
(5) 4 (4) 4 cm mellomrom i alt (5) 6
(6) 8 ggr = (32) 36 (38) 40 m.
Strikk til arb fra ermehullet måler
29 cm, eller ønsket lengde.
Slutt fra vr-siden.
Skift til rundp nr 5 og strikk 1 omg
vr, 1 omg r, 1 omg vr.
Fell av med r m.
Montering:
Sy sm under ermene.
Sy i knapper.

