JAKKE,
LUE &
SKJERF
MODELL 34∙09

OPPSKRIFT

#DUSTOREALPAKKA #DSA
#HOUSEOFYARN_NORWAY

2,5+3,5

2,5+3,5

2,5+3,5

GLIDELÅS

STERK

34·09 JAKKE, LUE OG SKJERF
DESIGN

Olaug Kleppe

GARN

STERK 40% Alpakka, 40% Merinoull,
20% Nylon, 50 gram = 137 meter

STØRRELSER

2

(4)

6

(8)

år

PLAGGETS MÅL
Overvidde:
Hel lengde:
Ermelengde:

62
36
25

(67)
(40)
(29)

72
44
32

(77)
(48)
(35)

cm
cm
cm

(4)
(1)
(1)

4
1
1

(5) nøster
(1) nøste
(1) nøste

(1)

1

(1)

(2)

2

(3) nøster

GARNFORBRUK
Jakke:
Blå 840:
3
Brent oransje 842:
1
Lys beige melert 845: 1
Lue:
Blå 840:
1
Skjerf:
Brent oransje 842:
2
PINNEFORSLAG

nøste

Rundp nr 2,5 og 3,5
Strømpep nr 2,5 og 3,5
Liten rundp nr 2,5 og 3,5 til luen

TILBEHØR

Delbar glidelås i passe lengde

STRIKKEFASTHET

28 m glattstrikk på p nr 2,5 = 10 cm
24 m mønster på p nr 3,5 = 10 cm
22 m glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm

JAKKE
FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 147 (159) 171 (183) m med oransje på rundp nr 2,5.
Strikk glattstrikk fram og tilbake 16 (20) 20 (24) p. Fortsett
med glattstrikk samtidig som det strikkes striper:
*2 p oransje, 2 p beige*, gjenta fra *-* i alt 4 (5) 5 (6) ganger.

		
Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.
FORKORTELSER		
r = rett, vr = vrang,
m = maske, p = pinne

m innenfor første og siste m 2 (3) 3 (4) ganger i hver side =
65 (69) 73 (77) igjen. Fortsett uten felling til arbeidet måler 10
(11) 12 (13) cm fra delingen. Fell til nakken de midterste 17
(19) 21 (23) m. Strikk hver side for seg og fell videre til nakken
hver 2. p 3,2 m til alle størrelser = 19 (20) 21 (22) m til
skulder. Når arbeidet måler 12 (13) 14 (15) cm fra delingen i
sidene, felles skulderm av.

Sett et merke midt på kanten, videre mål tas herfra. Skift til p
nr 3,5. Fortsett med blå og strikk mønster fram og tilbake
etter diagrammet. Når arbeidet måler 24 (27) 30 (33) cm,
deles det inn i for- og bakstykke:
Strikk 33 (36) 38 (41) m = ene forstykket, fell av 6 (6) 8 (8) m
= under ene ermet, strikk 69 (75) 79 (85) m = bakstykket, fell
av 6 (6) 8 (8) m = under andre ermet, strikk de siste 33 (36)
38 (41) m = andre forstykket. Strikk hver del ferdig for seg.

BAKSTYKKET
Fortsett med mønster og fell videre for ermehull hver 2. p 1
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FORSTYKKENE
Strikk og fell til ermehull som på bakstykket. Når arbeidet

Sy i ermene: Fest ermet midt på skuldersømmen og i

måler 3 cm fra delingen, alle størrelser, felles til halsen 1 m

ermehullets underkant, begynn ved skuldersømmen og sy

innenfor kantm hver 2. p 12 (13) 14 (15) ganger. Fell av

hver side for seg.

skulderm ved samme lengde som på bakstykket.
Sy i glidelåsen slik at den ligger nesten skjult under
forkantene, nederste kant av glidelåsen skal være midt på
kanten nederst.
Brett kanten nederst dobbel mot vrangen og sy den til på
vrangen.

LUE
Legg opp 88 (96) 104 (112) m med blå på liten rundp eller
strømpep nr 2,5. Strikk 2 r, 2 vr rundt 2,5 (2,5) 3 (3) cm. Skift
til p nr 3,5. Fortsett rundt med glattstrikk til luen måler 15 (17)
19 (21) cm. Her begynner fellingene i toppen:
Strikk 6 r, 2 r sammen omgangen rundt = 11 (12) 13 (14) m

ERMENE
Legg opp 36 (38) 40 (42) m med oransje på strømpep nr 2,5
og strikk dobbel kant som nede på for- og bakstykket, men
strikk rundt istedenfor fram og tilbake. Sett et merke midt på
kanten, videre mål tas herfra. Fortsett med blå, strikk 1
omgang r. Strikk ytterligere 1 omgang r samtidig som det
økes 6 (6) 8 (8) m jevnt fordelt = 42 (44) 48 (50) m. Skift til p
nr 3,5. Fortsett rundt med mønster etter diagrammet, se
pilen som viser midt på ermet og tell ut til siden hvor du skal
begynne. Siste m på omgangen strikkes hele tiden vr og det

felt. Strikk 1 omgang uten felling. Neste omgang strikkes 5 r,
2 r sammen, strikk 1 omgang uten felling. Fell videre på
samme måte annen hver omgang, det blir 1 m mindre
mellom fellingene for hver gang. Når det står igjen 44 (48) 52
(56) m strikkes 2 r sammen omgangen rundt. Strikk 1
omgang uten felling, neste omgang strikkes 2 r sammen = 11
(12) 13 (14) m igjen. Klipp av tråden, trekk den gjennom restm
og fest den godt.

SKJERF

økes 1 m på hver side av denne ca hver 3 (2,5) 3 (2,5) cm 5
(7) 7 (9) ganger = 52 (58) 62 (68) m. Når ermet måler oppgitt

Legg opp 28 (32) 36 (40) m med oransje på p nr 3,5. Strikk

eller passe lengde, felles midtm + 2 (3) 3 (4) m på hver side

fram og tilbake 2 r, 2 vr til skjerfet måler 120 (130) 140 (150)

av denne av = 5 (7) 7 (9) m midt under ermet. Fortsett fram

cm. Fell av med r og vr m. Knytt frynser i endene. Hver frynse

og tilbake og fell 4 m i begynnelsen av hver p 4 ganger i hver

består av 4 tråder og ferdig lengde skal være ca 5 (6) 6 (7)

side til alle størrelser. Fell av de resterende 15 (19) 23 (27) m.

cm.

Strikk det andre ermet på samme måte.

MONTERING

DIAGRAM

Damp lett over arbeidet.
Sy sammen på skuldrene. Brett kanten nederst på ermene
dobbel mot vrangen og sy den til på vrangen.

HALSKANT
Begynn ved V-halsen på høyre forstykke og strikk opp med p
gjenta

nr 2,5 og blå ca 13 m pr 5 cm: Opp langs høyre side av
V-halsen, over nakken og ned langs venstre side av V-halsen,
m-tallet må være delelig med 2 m + 1 m = 1 p r fra retten.
Klipp av tråden. Sett et merke i m midt bak i nakken. Begynn
5 (5) 6 (6) m før merkem, strikk 1 r, 1 vr over 11 (11) 13 (13) m,
snu og strikk 16 (16) 19 (19), snu og strikk 5 (5) 6 (6) m mer
for hver gang til alle m er strikket. Strikk 3 p 1 r, 1 vr over alle
m. Fortsett med 1 r, 1 vr og fell av 5 (5) 6 (6) m i begynnelsen
av hver p til 11 (11) 13 (13) m står igjen midt bak i nakken. Fell
av. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy den til på

Kantmaske

Midt på
ermet

gjenta
Kantmaske

Kantmaske, strikkes rett både
på retten og vrangen
r på retten, vr på vrangen
vr på retten, r på vrangen

vrangen.
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DUSTOREALPAKKA
INSTAGRAM: DUSTOREALPAKKA
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