Logo liten

12 mm

Pay-off liten

NORSK - NORWEGIAN

Nr 4

(60) 62 (64) 66 m, fell (6) 8 (8) 10
m, strikk (35) 36 (38) 39 m.
Legg arb til side, og strikk ermer.

JAKKE
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Raglanjakke
med
krage
flettemønster
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

og

Størrelse:
(4) 6 (8) 10 år
Plaggets mål:
Overvidde: (68) 72 (76) 80 cm
Hel lengde: (40) 43 (46) 51 cm
Ermelengde: (27) 31 (34) 38 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Mellombrun 3161: (250) 300 (300)
350 gram
Tilbehør:
3 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5
Strikkefasthet:
19 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm
Første og siste m er kantm som
strikkes hele tiden r
Vr-glattstrikk:
Vr på r-siden, r på vr-siden
For- og bakstykke:
Legg opp (144) 152 (160) 168 m
på rundp nr 4½.
Strikk 5 cm vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden), 1 kantm, 2
vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-* p ut,
slutt med 1 kantm, samtidig som
det på siste p felles (2) 2 (4) 4 m
jevnt fordelt over de midterste (60)
62 (64) 66 m = (142) 150 (156)
164 m.
Skift til rundp nr 5, og strikk slik:
1 kantm, diagram (A) A (B) C, (80)
88 (90) 94 m vr-glattstrikk,
diagram (A) A (B) C, 1 kantm.
Strikk med denne inndeling til arb
måler (25) 27 (29) 32 cm.
Fell til ermehull slik: Strikk (35) 36
(38) 39 m, fell (6) 8 (8) 10 m, strikk

Ermer:
Legg opp (36) 40 (40) 44 m på
strømpep nr 4½ og strikk 5 cm vrbord rundt 2 r, 2 vr, samtidig som
m-tallet reguleres på siste omg til
(36) 36 (38) 40 m.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Skift til strømpep nr 5, og strikk
flettemønster over de 6 midterste
m som vist i diagram A, de øvrige
m strikkes i vr-glattstrikk.
Øk 1 m på hver side av merkem
når arb måler 7½ cm. Gjenta
økningene hver 2½. cm i alt (8) 9
(10) 11 ggr = (52) 54 (58) 62 m.
Strikk til arb måler (27) 31 (34) 38
cm, eller ønsket lengde.
Fell (6) 8 (8) 10 m under erme (=
merkem og (2) 3 (3) 4 m på hver
side) = (46) 46 (50) 52 m.
Legg arb til side og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett delene inn på for- og
bakstykke på rundp nr 5 = (222)
226 (240) 248 m.
Strikk diagram og vr-glattstrikk
som før, samtidig som det
strikkes 2 m sm ved hver
sammenføyning = merkem.
Fell til raglan ved hvert merke fra
r-siden slik:
Strikk til 3 m før første merkem, 2 r
sm, 1 r, strikk merkem vr, 1 r, ta 1
m løs av, 1 r, trekk den løse m
over = 8 m felt.
Fra vr-siden strikkes merkem r.
Gjenta raglanfellingene annenhver
p til det er felt i alt (16) 16 (17) 18
ggr = (90) 94 (100) 100 m.
Sett de ytterste (4) 4 (5) 5 m i hver
side på en hj.p til hals.
Gjenta raglanfellingene, samtidig
som det strikkes 2 m sm mot hals
fra r-siden i alt (3) 4 (4 (4) ggr.
Sett m på en hj.p.
Montering:
Sy sm under ermene.
Vestre forkant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p på p nr 4½
langs venstre forstykke.
M-tallet må være delelig med 4+3.
Strikk 7 p vr-bord slik: (1.p = vrsiden), 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra ** p ut, slutt med 1 kantm.
Fell av med r og vr m.

Høyre forkant:
Strikk som venstre, men med 1
kantm i beg på p, og på 3. p
strikkes 3 knapphull jevnt fordelt.
Det øverste 3 m fra øverste kant,
det nederste der fellingene til
ermehull beg.
Knapphull: Fell 2 m som legges
opp igjen på neste p.
Halskant:
Strikk opp ca (82) 82 (86) 86 m på
rundp nr 4½ langs halsen, inkl m
fra hj.p og langs forkantene.
M-tallet må være delelig med 4+2.
Strikk 4 cm vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) 2 r, *2 vr, 2
r*, gjenta fra *-* p ut.
Skift til rundp nr 5, og strikk som m
viser til kragen måler 8-9 cm.
Fell løst av med r og vr m.
Sy i knapper.

