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3+3,5

7-9

STERK

39·01 JAKKE
DESIGN

Kari Haugen

GARN

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

STØRRELSER

1

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

(2)

4

(6)

år

58
34
20

(62)
(38)
(24)

67
42
28

(72)
(46)
(32)

cm
cm
cm

GARNFORBRUK
Lys blå 848

4

(5)

6

(7)

nøster

PINNEFORSLAG

Rundp nr 3 og 3,5 og liten rundp nr 3

TILBEHØR

7-9 knapper

STRIKKEFASTHET
29 m mønster (diagram A) på p nr 3,5 = 10 cm
12 m mønster (diagram B) på p nr 3,5= 4,5 cm
24 m dobbel perlestrikk på p nr 3,5 = 10 cm

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, p = pinne,
m = maske

FOR- OG BAKSTYKKE

Øk 1 m i hver side hver 1,5. (2.) 2. (2,5.) cm i alt 10 (10) 10 (11)

Legg opp 158 (166) 178 (190) m på p nr 3 og strikk fram og

ganger = 52 (56) 60 (66) m.

tilbake mønster etter diagram A. De 7 ytterste m i hver side er

Strikk til ermet måler 20 (24) 28 (32) cm (avslutt etter en p fra

knappekanter. Etter ca 1,5 cm skal det lages et knapphull midt

retten). Strikk 1 p til (vrangen) og fell av de 4 første og de 4 siste

på den ene kanten (høyre side til jente, venstre side til gutt).

m = 44 (48) 52 (58) m.

Knapphull lages ved å felle av 3 m, som legges opp igjen på
neste p. Når de 6 første p av diagrammet er strikket, skal det

RAGLAN

skiftes til p nr 3,5. Lag nye knapphull ca hver 4. – 5. cm og

Sett alle m inn på samme rundp: først høyre forstykke, høyre

strikk til arbeidet måler 24 (27) 30 (33) cm (avslutt etter en p fra

erme, bakstykket, venstre erme og venstre = 230 (246) 266

retten). Strikk 1 p fra vrangen og fell til ermehull slik: Strikk 40

(290) m. Fortsett med mønster og knapphull som før. Sett

(42) 45 (48) m, fell av 8 m, strikk 62 (66) 72 (78) m, fell av 8 m,

et merke der hvor delene møtes = 4 merker. 1 m før og 1 m

strikk 40 (42) 45 (48) m.

etter merkene skal videre strikkes i glattstrikk = merkem. På 3.

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

p begynner fellingene: Strikk 2 m vr sammen før og etter alle
merkem = 8 m felt. Gjenta disse fellingene hver 2. p til det er

ERMENE

felt 11 (12) 13 (15) ganger = 142 (150) 162 (170) m.

Legg opp 32 (36) 40 (44) m på p nr 3 og strikk fram og tilbake

Sett 11 (12) 13 (14) m i hver side på en tråd. Fell videre til halsen

mønster etter diagram B (tell ut fra midten hvor de forskjellige

hver 2. p (samtidig som det felles til raglan) på hver side 2 m 2

størrelsene begynner). Etter 6 p skal det skiftes til p nr 3,5.

ganger og deretter 1 m til halsfellingen møter raglanfellingen.
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HALSKANT
Skift til p nr 3. Strikk opp 11 – 12 m pr 5 cm der det ble felt og ta
med m som ble satt på en tråd. De 7 m i hver side skal strikkes
som før. Antall m utenom disse skal strikkes i 2 vr, 2 r med 2
vr nærmest de 7 m i hver side. Antall m (utenom de 7 m i hver
side) må derfor være delelig med 4 m + 2 m. Strikk det siste
knapphullet etter ca 1 cm. Strikk til kanten måler ca 2 cm. Fell av.

HETTE
Legg opp 64 (70) 78 (88) m på p nr 3,5 og strikk fram og tilbake
3 p vrangbord med 1 r, 1 vr. Den ytterste m i hver side skal hele
veien strikkes r både på retten og på vrangen = kantm. Fortsett
med mønster etter diagram C og øk på 1. p 10 m jevnt fordelt
= 74 (80) 88 (98) m.
Strikk til arbeidet måler 24 (25) 26 (28) cm. Fell av.
Sy sammen hetta i toppen.

KANT RUNDT HETTEN
Strikk opp fra rettsiden (innenfor kantm) ca 12 m pr 5 cm på
p nr 3. Antall m skal være delelig med 4 m + 2 m. Strikk 2 r, 2
vr ca 3 cm. Fell av. Sy hetten til på innsiden av halskanten. Det
skal være ca 7 (8) 9 (10) cm mellomrom midt foran.
Sy i knapper.

DIAGRAM

Gjenta

B

Gjenta

Dobbel perlestrikk

Gjenta

Midt på
ermet

Gjenta

Gjenta

A

Gjenta

C

Avslutt

Strikkes 21 (23) 26 (29) ganger

Begynn

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
Sett 2 m på hjelpep bak arbeidet, 2 r, strikk m fra hjelpep r
Sett 2 m foran arbeidet, 2 r, strikk m fra hjelpep r
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
Sterk egner seg godt til bruksplagg til
store og små, som til sokker og gensere.
Dette 4-trådsgarnet strikkes på pinne 3,5.
Garnet finnes både i melerte og
ensfargede nyanser i godt avstemte farger.

22

3,5

10
50g = ca 137m

Strikkefasthet: 22 m i glattstrikk
på pinne 3,5 = 10 cm.

STERK
40 % Fineste Alpakka • 40 % Merino Ull
20 % Nylon
Produsert i Peru.

SS/2016

50g = ca 137m

•
•
•
•

Ullvugge 30 grader C
Vrenges før vask
Bruk vaskepose
Bruk vaskemiddel for ull/silke
– gjerne økologisk
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt
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FOTO: ELISABETH TØNNESSEN | STYLIST: NINA KVESETH OG SIV JUNE O. SKANDSEN, MAZEAGENCY / MAZEHAIR | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO: KAI HANSEN TRYKKERI
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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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