Tema 26 Nr 20
Higgins jakke
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 95 (102) 109
(116) cm
Hel lengde: (64) 66 (68) 70 (72)
cm
Ermelengde (49) 50 (50) 51 (52)
cm
Garn:
peer gynt (100 % ren ny ull, 50
gram = ca 91 meter)
Garnalternativ:
sandnes
alpakka,
smart,
sandnes
duo,
mandarin
classic
Garnmengde:
Koks 1088: (850)
1000 (1050) gram

900

(950)

Tilbehør:
Knapper 5-6 knapper
Hjelmtvedt K-340344
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
19 m halvpatent lett utstrukket
på p nr 3½ = 10 cm
Halvpatent:
1. p: r (fra vr-siden)
2. p: *1 m vr, neste m r, men
gjennom den underliggende m
(fra forrige p)*. Gjenta fra *-* p
ut, slutt med 1 m vr.
Bakstykke:
Legg opp (83) 87 (93) 99 (105)
m på p nr 3 og strikk 6 cm (1. p
er r-siden) vr-bord frem og
tilbake 1 vr, 1 r, slutt med 1 vr.
Skift til p nr 3½. Strikk videre
halvpatent, men når arb måler
(45) 46 (47) 49 (50) cm felles 3
m i hver side. Fell videre til
raglan slik: Strikk 1 vr, 2 r sm,
strikk til det gjenstår 3 m på p, 2
m vridd r sm, 1 vr. Gjenta
fellingen vekselvis hver 4. og 2.
p i alt (22) 24 (26) 28 (30)
raglanfellinger.
Fell
av
de
resterende (33) 33 (35) 37 (39)
m.

Høyre forstykke:
Legg opp (45) 47 (51) 55 (57) m
på p nr 3 og strikk 6 cm vr-bord
frem og tilbake (1. p er r-siden)
1 vr, 1 r.
Sett de (8) 8 (8) 10 (10) første
m på en hj.p (= forkant som
strikkes senere). Skift til p nr 3½
og strikk videre halvpatent men
når arb måler 15 cm settes det
av m til lomme: Strikk (4) 4 (4)
6 (6) m fra forkanten sett (29)
29 (31) 31 (31) m på en tråd,
legg opp like mange nye m,
strikk (4) 6 (8) 8 (10) m. Strikk
videre halvpatent, men når arb
måler (45) 46 (47) 49 (50) cm
felles 3 m i siden. Fell videre i
siden til raglan slik: Strikk til det
gjenstår 3 m på p, 2 m vridd r
sm, 1 vr. Gjenta raglan fellingene
som på bakstykket samtidig
som det felles til V-hals ved
forkanten slik: Strikk 1 m, 2 m
sm, gjenta fellingen vekselvis
hver 4. og 6. p til det er felt (12)
12 (12) 14 (14) ggr. Fortsett
med raglan fellingene som før.
Fell av.

Sett de (29) 29 (31) 31 (31) m
inn på p nr 3 og strikk 3 cm vrbord 1 vr, 1 r. Fell av med r og
vr m. Sy kanten til i hver side.
Lomme-for: Strikk opp på p nr
3½ m der det ble lagt opp nye
m. Strikk glattstrikk til foret
måler ned til vr-borden. Fell av.
Sy foret til på vr-siden.
Sy sm i sidene. Sy sm ermene og
sy i ermene i raglan fellingen.
Forkant og sjalskrage:
Sett de avsatte (8) 8 (8) 10 (10)
m og legg opp 1 ny m inn mot
forstykket på p nr 3. Strikk frem
og tilbake i vr-bord 1 r, 1 vr til
kanten når opp til der fellingen
for v-hals beg. Øk 1 m i beg av
hver p mot v-hals fellingen til det
i alt er (42) 42 (42) 44 (44) m.
Strikk til kragen når midt bak i
nakken. Strikk den andre forkant
og sjalskrage på samme måte.
OBS! Knapphull på venstre
forkant.
Mask sm midt bak og sy kanten
til forstykkene og midt bak.
Sy i knappene.

Vestre forstykke:
Strikkes
som
høyre
men
speilvendt.
I
venstre
side
strikkes (5) 5 (5) 6 (6)
knapphull. Det første 3 cm fra
oppleggskanten, det siste ca 5
cm før overgang til V-hals. De
øvrige jevnt fordelt.
Knapphull: Strikk 3 m, fell 3 m
som legges opp igjen på neste p.
Ermer:
Legg opp (42) 44 (46) 48 (50) m
på p nr 3 og strikk 6 cm frem og
tilbake vr-bord med 1 r, 1 vr.
Skift til p nr 3½. Strikk 1 p
glattstrikk fra r-siden og øk
samtidig 7 m jevnt fordelt = (49)
51 (53) 55 (57) m. Strikk videre
halvpatent samtidig som det
økes 1 m i beg og 1 m i slutten
av p på hver (6) 5½ (4½) 4 (3½)
cm, til det er (63) 67 (71) 77
(81) m på p.
Strikk til erme måler (49) 50
(50) 51 (52) cm. Fell 3 m i hver
side. Fell videre for raglan som
på bakstykke (22) 24 (26) 28
(30) raglanfellinger. Fell av.
Strikk et erme til på samme
måte.
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