Logo liten

12 mm

Pay-off liten

NORSK - NORWEGIAN

Nr 7

JAKKE
Hefte 1311, Line
Kortermet jakke
Oppskrift: Liv Stangeland

Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (85) 93 (101) 109 (121)
cm
Hel lengde: (50) 52 (54) 56 (58)
cm
Ermelengde: 24 cm, inkl 4 cm
brettekant, eller ønsket lengde
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: (350) 400 (450) 500
(550) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4
Strømpep nr 3½
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
Første og siste m er kantm som
strikkes r på alle p.
For- og bakstykke:
Legg opp (176) 192 (208) 224
(248) m på rundp nr 4. Strikk 1 p r
(1. p = vr-siden). Strikk frem og
tilbake slik: 1 kantm, 2 m
glattstrikk, mønster etter diagram
til det gjenstår 3 m, slutt med 2 m
glattstrikk, 1 kantm.
Strikk til arb måler (32) 33 (34) 35
(36) cm.
Sett et merke i hver side med (44)
49 (52) 56 (62) m til hvert
forstykke og (88) 94 (104) 112
(124) m til bakstykke.
Fell 12 m i hver side til ermehull (6
m på hver side av merkene), og
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (76) 82 (92) 100 (112) m.
Strikk mønster etter diagram frem
og tilbake, samtidig som det felles

i hver side annenhver p 2,1,1,1,1
m = (64) 70 (80) 88 (100) m.
Strikk til arb måler (50) 52 (54) 56
(58) cm. Fell av. = (32) 34 (38) 42
(44) m langs nakken.
Høyre forstykke:
= (38) 43 (46) 50 (56) m.
Strikk mønster etter diagram frem
og tilbake som før og fell til
ermehull som på bakstykke = (32)
37 (40) 44 (50) m. Strikk til arb
måler (40) 42 (43) 45 (46) cm. Fell
(14) 17 (17) 19 (20) m mot
forkanten = slag.
Strikk frem og tilbake og fell til hals
annenhver p 1,1 m.
Strikk til arb måler (50) 52 (54) 56
(58) cm. Fell av de resterende (16)
18 (21) 23 (28) skulderm.
Venstre forstykke:
Strikkes som høyre forstykke men
speilvendt.
Ermer:
Legg opp (60) 64 (68) 72 (76) m
på strømpep nr 3½. Strikk 1 omg r.
Strikk rundt i mønster etter
diagram til arb måler 8 cm.
Skift til strømpep nr 4. Sett et
merke midt under erme. Øk 1 m
på hver side av merke.
Gjenta økningene hver 4 cm i alt 4
ggr = (68) 72 (76) 80 (84) m. De
økte m strikkes etter hvert med i
mønsteret.
Strikk til erme måler 24 cm, eller
ønsket lengde. Fell 12 m midt
under erme. Strikk frem og tilbake
og fell i hver side annenhver p
2,1,1,1,1 m.
Strikk 6 p uten felling.
Fell i hver side annenhver p
1,2,3,4,5 m. Fell av de resterende
(14) 18 (22) 26 (30) m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Krave:
Beg fra vr-siden etter slaget. Strikk
opp 1 m i hver m/p, men hopp
over hver 4. m/p på rundp nr 4
langs halsen. M-tallet må være
delelig med 4.
Strikk 1 p r (1. p = vr-siden).
Strikk 7 cm mønster etter diagram
med 1 kantm i hver side.
Strikk 9 p glattstrikk (= løpegang).
Fell løst av.
Brett løpegangen dobbel mot vrsiden. Sy til med attersting, m for

m fra r-siden. Tvinn en snor litt
stramt med 5 tråder a 2 meter.
Trekk snoren, i løpegangen og sy
til i endene.
Sy i ermene.
Brett 3 m ved forkanten mot vrsiden og sy til med skjulte sting.

