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LANG JAKKE, SKJERF OG LUE

DESIGN

Kari Haugen

GARN

HEXA 100% alpakka, 50 gram = 100 meter
AIR 78% suri alpakka 22% nylon,
25 gram = 235 meter
ALPAKKA FUR, 59% alpakka, 41% merinoull,
50 gram = 60 meter

STØRRELSER
Jakke
Skjerf og lue

S (M) L (XL)
One size

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca
Skjerf
Lue

100 (108) 115 (123) cm
102 (106) 108 (110) cm
48 (50) 51 (52) cm
30 cm x 170 cm
Hodevidde 53 cm

GARNFORBRUK
Jakke
Hexa, lys grå 916
Air, antrasitt DL 111

13 (14) 15 (16) nøster
5 (6) 7 (8) nøster

Skjerf og lue
Alpakka Fur, grå 201
Hexa, lys grå 916
Air, antrasitt DL111
PINNEFORSLAG

ALPAKKA FUR

5 nøster
1 nøste
1 nøste
Rundp nr 7 og 8
Liten rundp nr 7 til luen

STRIKKEFASTHET
13 m glattstrikk med 1 tråd Hexa og 1 tråd Air på p nr 8 = 10 cm
10 m rillestrikk med Alpakka Fur på p nr 8 = 10 cm
12 m glattstrikk med Alpakka Fur på p nr 7 = 10 cm
TILBEHØR

4 knapper, vi har brukt K313618
fra Hjelmtvedt.
Eventuelt 4-5 store trykknapper.

Sjekk 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

JAKKE
FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 157 (168) 179 (190) m med 2 tråder Hexa og 1 tråd
Air på p nr 7. Strikk tilbake (vrangen) 1 p vr. Skift til p nr 8 og 1
tråd Hexa og 1 tråd Air. Strikk glattstrikk fram og tilbake med
et belegg på begge sider av jakken. Begynn høyre forstykke
med 3 r (r på retten, vrang på vrangen), 1 vr (vr på retten,
r på vrangen) og avslutt venstre forstykke med 1 vr og 3 r.
Stram tråden i begynnelsen av hver p slik at ikke kantene blir
for løse. Strikk til arbeidet måler 52 (54) 55 (55) cm. Så skal
det strikkes inn to hjelpetråder for lommene: Strikk 22 (23)
24 (25) m, strikk de neste 17 (18) 19 (20) m med en hjelpetråd
i en kontrastfarge, sett de 17 (18) 19 (20) m tilbake på venstre
p og strikk dem en gang til med "riktig" tråd, strikk til 39 (41)
43 (45) m gjenstår, strikk 17 (18) 19 (20) m først med
hjelpetråd og deretter med "riktig" tråd, strikk de siste 22 (23)
24 (25) m. Strikk til arbeidet måler 81 (84) 85 (86) cm. På
neste p felles det til ermehull slik: Strikk 43 (46) 49 (52) m
(=høyre forstykke), fell av 6 m, strikk 59 (64) 69 (74) m
(=bakstykket), fell av 6 m, strikk 43 (46) 49 (52) m (=venstre
forstykke). Videre strikkes for- og bakstykke hver for seg.
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FORSTYKKENE
Fell videre til ermehull hver 2. p 2,1 (2,1) 2,1,1 (2,1,1) m = 40
(43) 45 (48) m igjen. Strikk rett opp til ermehullet, målt rett
opp, måler 13 (13) 14 (14) cm. Så skal det felles til halsåpning.
Strikk 10 m (på den siden belegget er), sett 8 (9) 9 (10) m
på en tråd, strikk ut p. Videre strikkes hver side for seg.

FORSTYKKENES SIDE MOT ERMET
Fell videre mot halsen hver 2. p 2,1,1,1,1 m (likt for alle
størrelser) = 16 (18) 20 (22) m igjen. NB Når ermehullet, målt
rett opp, måler 17 (18) 19 (20) cm, skal skulderen skrås: Strikk
til 5 (6) 6 (7) m gjenstår, snu og strikk ut p. Strikk så til 10 (12)
13 (14) m gjenstår, snu og strikk ut p. Strikk 1 p over alle m.
Fell av. For å unngå hull når det snues, er det lurt å ta første
m løs av uten å strikke den.

FORSTYKKENES SIDE MOT MIDTEN
Fell mot halsen hver 2. p 2,1,1,1,1 m (likt for alle størrelser).
Samtidig skrås belegget ved å felle den ytterste m på de
4 siste p.

BAKSTYKKET
Fell til ermehull i sidene som på forstykkene. Strikk til
ermehullet måler 17 (18) 19 (20) cm. Sett de midterste
15 (16) 15 (16) m på en tråd og strikk hver side for seg.
Skrå skulderen som på forstykkene samtidig som det
felles videre til nakken på hver 2. p med 2,1 m.

ERMENE
Legg opp 26 (28) 30 (32) m med 2 tråder Hexa og 1 tråd
Air på p nr 7. Strikk 1 omgang r rundt. Skift til p nr 8 og 1 tråd
Hexa beige og 1 tråd Air. Strikk videre glattstrikk rundt.
Øk 2 m midt under ermet hver 4,5. (5.) 5. (5.) cm 10 ganger
= 46 (48) 50 (52) m. Strikk til ermet måler 48 (50) 51 (52) cm.
Fell av 6 m midt under ermet ( de 3 første og de 3 siste m
i omgangen). Strikk fram og tilbake og fell av 6 (6) 5 (5) m

MONTERING OG LOMMER
Plukk opp m på begge sider fra hjelpetrådene til lommene.
Hjelpetråden må forsiktig tas ut når dette gjøres. Fordel m på 4
strømpep nr 8. Strikk glattstrikk med 1 tråd Hexa og 1 tråd
Air ca. 14 cm. Fell av og sy sammen lommeposen i bunnen.
Sy i ermene. Damp lett over kantene på begge sider
på forstykket. Brett belegget mot vrangen og sy fast med
løse sting. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til.
Sy gjerne knapphullsting rundt de doble knapphullene.
Sy i knapper på halskanten og eventuelt i 3 – 4 trykknapper
i åpningen foran på venstre side.

i begynnelsen av hver p 4 (4) 6 (6) ganger. Fell av de siste

SKJERF

16 (18) 14 (16) m.

Legg opp 30 m med Alpakka Fur på p nr 8. Strikk rillestrikk
fram og tilbake. Strikk til arbeidet måler ca 110 cm eller til

HALSKANT

ønsket lengde. Fell av.

Sy sammen på skuldrene. Sett m fra hjelpetrådene i halsog nakkefellingen over på p nr 7. Strikk opp m langs
halsåpningen med 1 tråd Hexa og 1 tråd Air.
Strikk 1 r, 1 vr fram og tilbake. *Etter 2 cm lages 2 knapphull
på høyre forstykke på begge sider av halsutrigningen.
Hvert knapphull lages slik: Strikk 2 m r sammen, lag et
dobbelt kast, strikk 2 m r sammen. På neste p strikkes det
doble kastet som 1 r, 1 vr (eller 1 vr, 1 r). Strikk videre 2 cm
og lag 2 nye knapphull. Strikk 3 cm. Sett et merke = toppen
av halskanten. Strikk videre til kanten måler 3 cm fra merket,
lag knapphull som før, strikk videre 2 cm og lag 2 nye
knapphull, strikk videre 2 cm (knapphullene skal møtes
når halsen legges dobbelt). Fell av.

LUE
Legg opp 64 m med 1 tråd Hexa og en tråd Air på en liten
rundp eller strømpep nr 7. Strikk rundt 1 r, 1 vr 3 cm. Skift til
Alpakka Fur og strikk videre rundt i glattstrikk til arbeidet
måler ca 18 cm. Fell på denne måten: * 1 r, 2 r sammen*.
Gjenta * - * ut omgangen. Strikk 3 omganger. Gjenta
fellingen og strikk 3 omganger uten å felle. Strikk deretter
2 m r sammen ut neste omgang. Strikk 1 omgang uten å felle
og deretter og 2 m r sammen ut omgangen. Klipp av tråden
og trekk den gjennom m som er igjen. Brett vrangborden
mot vrangen og sy til med løse sting.
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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

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DUSTOREALPAKKA
INSTAGRAM: DUSTOREALPAKKA
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