Logo liten

12 mm

Pay-off liten

NORSK - NORWEGIAN

Nr 1

JAKKE
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Jakke med rundfelling
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 64 (69) 73 (78) 83
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 56
cm
Ermelengde: (26) 28 (31) 35 (38)
40 cm, eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART,
MEDI

DUO,

Garnmengde:
Gråbeige melert 2650: (100) 150
(200) 200 (250) 300 gram
Mellombrun melert 2652: (50) 100
(100) 150 (150) 200 gram
Sjøgrønn 7236: 50 gram alle str
Støvet grønn 7243: 50 gram alle
str
Natur 1012: 50 gram alle str
Tilbehør:
(5) 5 (6) 6 (7) 7 knapper
Hjelmtvedt K201970
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
Første og siste m er kantm som
strikkes hele tiden r, og er ikke
med i diagram
Stripemønster:
*2 p mellombrun melert, 2 p
sjøgrønn, 2 p gråbeige melert, 2 p
støvet grønn, 2 p natur*, gjenta fra
*-*

For og bakstykke:
Legg opp (127) 137 (147) 157
(167) 177 m med mellombrun
melert på rundp nr 3, og strikk (5)
5 (6) 6 (6) 6 cm vr-bord frem og
tilbake slik: 1 kantm, *1 vr, 1 r*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1 vr, 1
kantm.
Skift til rundp nr 3½, og strikk 1
omg glattstrikk.
Strikk diagram A, og deretter
glattstrikk med gråbeige melert til
arb måler (26) 29 (32) 35 (38) 39
cm.
Sett et merke i hver side med (31)
33 (36) 39 (41) 44 m til hvert
forstykke, og (65) 71 (75) 79 (85)
89 m til bakstykke.
Fell 8 m i hver side til ermehull (4
m på hver side av merkene).
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (38) 40 (42) 44 (46) 48
m med mellombrun melert på
strømpep nr 3 og strikk (5) 5 (6) 6
(6) 6 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 3½, og strikk
diagram B, og deretter glattstrikk
med gråbeige melert.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Øk 1 m på hver side av merkem
når arb måler (8) 8 (9) 9 (9) 9 cm,
og deretter hver 2½. cm til i alt
(52) 56 (62) 66 (70) 74 m.
Strikk til arb måler (26) 28 (31) 35
(38) 40 cm, eller ønsket lengde.
Fell 8 m midt under erme. Legg
arb til side og strikk et erme til på
samme måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (199) 217 (239) 257
(275) 293 m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Strikk glattstrikk som før og fell til
raglan ved hvert merke, på neste
p fra r-siden slik:
Strikk til det gjenstår 3 m før
merke, ta 1 m løs av, 1 r, trekk
den løse m over, 2 r, 2 r sm = 8 m
felt.
Strikk
vr
tilbake.
Gjenta
raglanfellingen 1 gang.
Strikk diagram C.
Fortsett med stripemønster, og
fell til rundt bærestykke slik:
Fell 24 m jevnt fordelt (fra r-siden).
Gjenta fellingene hver 6. p i alt (5)

6 (6) 7 (7) 8 ggr, samtidig når arb
måler (34) 38 (42) 45 (49) 51 cm
felles de ytterste (4) 4 (4) 5 (5) 6 m
mot forkantene til hals. Fell videre
til hals 2 m i beg av hver p hele
tiden, samtidig som rundfellingen
fortsetter som før der det er mulig.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
(54) 56 cm.
Sett m på en hj.p.
Montering:
Sy sm under ermene.
Venstre forkant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p med
mellombrun melert på rundp nr 3
langs venstre forstykke. M-tallet
må være delelig med 2+1.
Strikk 3 cm vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) 1 kantm, 1 vr,
1 r, gjenta fra *-*, slutt med 1 vr, 1
kantm.
Fell av med r og vr m.

Høyre forkant:
Strikk på samme måte som
venstre forkant, men med (5) 5 (6)
6 (7) 7 knapphull jevnt fordelt etter
1½ cm. Det nederste ca 2 cm fra
kanten,
og
det
øverste
i
halskanten, som strikkes til slutt.
Knapphull: Fell 2 m, som legges
opp igjen på neste p.
Halskant:
Ta m fra hj.p, og strikk opp m over
forkantene
med
mellombrun
melert på rundp nr 3.
M-tallet må være delelig med 2+1.
Strikk 3 cm vr-bord frem og tilbake
som på forkantene. Husk det siste
knapphullet.
Fell av med r og vr m.
Sy i knapper.

