Logo liten

12 mm

Pay-off liten

NORSK - NORWEGIAN

Nr 6

JAKKE
Hefte 1311, Line
Kortermet jakke
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 90 (98) 108 (118)
128 cm
Hel lengde: (48) 49 (50) 51 (52) 54
cm
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Brun 3161: (150) 200 (200) 250
(250) 300 gram
Tilbehør:
4 knapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk, og 16 m mønster
på p nr 4 = 10 cm
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r
Mønster:
1. p: Strikk 1 kantm, *1 kast, 1 r*,
gjenta fra *-* slutt med 1 kast, 1
kantm.
2. p: Strikk vr, og slipp ned alle
kastene.
3. p: Strikk 1 kantm, *1 kast, 2
vridd r sm*, gjenta fra *-* slutt med
1 kantm.
4. p: Strikk vr.
5. p: Som 1. p.
6. p: Som 2. p.
7. p: Strikk 1 kantm, * 1 kast, 2 r
sm*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.
8. p: Strikk vr.
Gjenta 1. – 8. p
For og bakstykke:
Legg opp (165) 169 (185) 211
(217) 235 m på rundp nr 4 og
strikk 10 cm vr-bord frem og

tilbake slik: (1.p = vr-siden) 1
kantm, 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra **, slutt med 1 kantm.
Strikk 1 p vr fra vr-siden, samtidig
som det felles jevnt fordelt til (140)
144 (156) 172 (188) 204 m.
Strikk mønster til arb måler (30) 30
(30) 30 (30) 32 cm.
Del arb med (35) 36 (39) 43 (47)
51 m til hvert forstykke, og (70) 72
(78) 86 (94) 102 m til bakstykke.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (70) 72 (78) 86 (94) 102 m.
Legg opp 6 nye m i hver side til
erme. De nye m strikkes med
mønster.
Strikk til arb måler (46) 47 (48) 49
(50) 52 cm.
Fell de midterste (24) 26 (26) 28
(30) 34 m til nakke, og strikk hver
side ferdig for seg.
Strikk til arb måler (48) 49 (50) 51
(52) 54 cm. Fell av (29) 29 (32) 35
(38) 40 skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Høyre forstykke:
= (35) 36 (39) 43 (47) 51 m.
Fell til v-hals slik: Strikk 1 kantm, 2
vridd r sm, strikk p ut, legg opp 6
nye m til erme.
Fortsett å felle til v-hals hver 4. p 8
ggr, deretter annenhver p til det
gjenstår (29) 29 (32) 35 (38) 40
skulderm.
Strikk til arb måler (48) 49 (50) 51
(52) 54 cm.
Fell av.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre men speilvendt
og 2 r sm til v-halsfelling.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy sm under ermene.
Ermekant:
Strikk opp m passe stramt rundt
ermehullet på rundp nr 4. M-tallet
må være delelig med 2.
Strikk 3 omg vr-bord rundt 1 r, 1
vr.
Fell av med r og vr m.
Strikk på samme måte rundt det
andre ermehullet.
Forkant:
Strikk opp m passe stramt langs
forstykke og nakken på rundp nr 4.
M-tallet må være delelig med 2+1.

Strikk 3 p vr-bord frem og tilbake
slik: 1 kantm, *1 vr, 1 r*, gjenta fra
*-* slutt med 1 vr, 1 kantm,
samtidig som det strikkes 4
knapphull jevnt fordelt på 2. p på
høyre forstykke. Det øverste der vhals beg, det nederste ca 1½ cm
fra kanten.
Knapphull: 1 kast 2 r sm.
Sy i knapper.

