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49∙15 PETTER KJEKKAS-JAKKE & LUE
DESIGN

Kari Haugen

GARN
		
		

ALPAKKA WOOL 60 % fineste alpakka,
40 % ren, ny ull,
50 gram = ca 166 meter

STØRRELSER

1

JAKKENS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde
Ermelengde ca

61
34
19

(2)

4

(6)

år

(66)
(38)
(24)

72
44
28

(77)
(46)
(33)

cm
cm
cm

GARNFORBRUK
Jakke
Marine 525
3
(3)
4
(4)
nøster
Denimblå 517
2
(2)
3
(3)
nøster
Mørk sjøgrønn 516
1
(1)
2
(2)
nøster
Terracotta 520 		1 nøste til alle størrelser
Lue
Mørk sjøgrønn 516
1 nøste til alle størrelser
Marine 525 		1 nøste til alle størrelser
Terracotta 520		1 nøste til alle størrelser
PINNEORSLAG
		
		
		

Strømpep og rundp nr 2,5
og 5 til jakken.
Strømpep nr 3 og rundp nr 2,5
og 3 til lua

STRIKKEFASTHET
		

18 m med dobbelt garn i
glattstrikk på p nr 5 = ca 10 cm

TILBEHØR
Delbar glidelås

30

(35)

40

(40)

cm

JAKKE
FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 149 (159) 169 (179) m med mørk sjøgrønn på
rundp nr 2,5. Strikk vrangbord fram og tilbake med 1 r,
1 vr i følgende stripemønster: 3 p mørk sjøgrønn, 2 p marine,
2 p mørk sjøgrønn, 2 p marine, 2 p mørk sjøgrønn, 2 p marine,
4 p mørk sjøgrønn.
Skift til p nr 5 og 1 tråd marine + 1 tråd denimblå. Strikk
glattstrikk fram og tilbake med 1. p fra retten slik: *1 r,
2 r sammen*, gjenta fra *-* og avslutt med 2 r (0 r) 1 r (2 r) =
100 (106) 113 (120) m. Strikk 1 p fra vrangen. Neste p skal det
økes 7 (10) 14 (16) m jevnt fordelt = 107 (116) 127 (136) m.
Når arbeidet fra vrangborden måler 10 (11) 12 (13) cm,
skal det strikkes inn 2 hjelpetråder til lommene. Strikk 7 (7)
8 (8) m, strikk de neste 13 (14) 14 (15) m med en hjelpetråd
i en kontrastfarge, flytt disse m tilbake på venstre p og strikk

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.
Alternativt garn: FIN, MINI STERK eller TYNN ALPAKKA.
FORKORTELSER		r = rett, vr = vrang, m = maske,
		
p = pinner

dem en gang til med den «riktige» tråden. Strikk til det
gjenstår 20 (21) 22 (23) m, strikk de neste 13 (14) 14 (15) m med
en hjelpetråd som før, strikk ut p.
Fortsett rett opp til arbeidet måler 23 (26) 31 (32) cm. Neste
p felles til ermehull: Strikk 24 (26) 29 (31) m, fell av 4 m, strikk
51 (56) 61 (66) m, fell av 4 m, strikk 24 (26) 29 (31) m. Videre
strikkes for- og bakstykket hver for seg.

FORSTYKKENE
Fortsett med glattstrikk og fell videre til ermehull 1 m hver 2.
p 2 ganger = 22 (24) 27 (29) m.
Når arbeidet måler 29 (34) 39 (40) cm, skal det felles
1 m i motsatt side av ermehullet. Fell videre til halsfelling hver
2. p 1,3,2,1,1 (1,3,2,1,1) 1,3,2,1,1,1 (1,3,2,1,1,1) m = 13 (15) 17 (19)
m igjen. Strikk til ermehullet målt rett opp måler 11 (12) 13 (14)
cm. Fell av.
Strikk det andre forstykket på samme måte, men speilvendt.
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BAKSTYKKET

på en p nr 2,5. Strikk 2 m i hver m som til klaffen, med marine.

Fortsett med glattstrikk og fell til ermehull som på forstykket =

Legg opp 1 m i hver side = 28 (30) 30 (32) m. Strikk ca 5 (5,5)

47 (52) 57 (62) m. Strikk rett opp til bakstykket er 1,5 (1,5) 2 (2)

6 (6,5) cm glattstrikk. Fell av. Sy lommen til vrangen av jakken

cm kortere enn forstykket. Fell av de midterste 19 (20) 21 (22)

uten at det vises på retten.

m. Strikk hver side for seg slik: Fell 1 m mot nakken og strikk til

Strikk lommen i den andre siden på samme måten.

bakstykket er like langt som forstykket. Fell av de siste 13 (15)
17 (19) m.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene og sy i ermene. Pass på at midten
av ermet møter skuldersømmen.
Kanter foran:
Strikk opp 15-16 m pr 5 cm med terrakotta på p nr 2,5, opp
langs høyre forkant, rundt halsen og ned langs venstre forkant.
NB! Strikk opp noen ekstra m i «svingen» der halsåpningen
begynner, slik at kanten ikke vil stramme. Antall m må være
delelig med 2 + 1 m. Strikk 1 r, 1 vr fram og tilbake til kanten
måler ca 1,5 cm. Fell av med r og vr m.
Sy i glidelåsen.

ERMENE
Legg opp 42 (44) 46 (48) m med mørk sjøgrønn på strømpep
nr 2,5 og strikk vrangbord rundt som til for- og bakstykket.
Skift til p nr 5 og 1 tråd marine + 1 tråd denimblå. Strikk
glattstrikk og fell på 1. omgang jevnt fordelt til 26 (28) 30 (32)
m. Etter vrangborden skal det økes 2 m midt under ermet hver
1,5. (2.) 2. (2,5.) cm 7 (8) 9 (10) ganger = 40 (44) 48 (52) m.
Strikk til ermet måler 19 (24) 28 (33) cm.
Fell av 4 m midt under ermet = 36 (40) 44 (48) m. Strikk
videre fram og tilbake og fell i hver side hver 2. p 4 (5) 5 (6)
m 3 ganger. Fell av de siste 12 (10) 14 (12) m.
Strikk et erme til på samme måte.

LUE

LOMMENE

Legg opp 112 (120) 128 (136) m med mørk sjøgrønn

Plukk forsiktig ut hjelpetråden i den ene siden og flytt etter

på rundp nr 2,5. Strikk rundt samme stripemønster til som

hvert m over og under hullet på 2 tråder.

vrangbordene på jakken. Skift til rundp nr 3 og fortsett med

Lommeklaffen: Flytt de 13 (14) 14 (15) m på undersiden

sjøgrønn og 1 r, 1 vr. Når arbeidet måler 16 (17) 18 (19) cm,

av hullet over på en p nr 2,5. Strikk fra retten 1 p r med mørk

skal det felles slik: *2 r sammen, 2 vr sammen*, gjenta fra

sjøgrønn slik: Strikk 2 m i hver m ved å strikke 1 r i marine

*-* ut omgangen = 56 (60) 64 (68) m. Strikk 1,5 cm med 1 r,

m og 1 r i denimblå m = 26 (28) 28 (30) m. Plukk i tillegg

1 vr. Gjenta fellingen = 28 (30) (32) 34 m. Strikk 2 omganger

opp 1 m i hver side = 28 (30) 30 (32) m. Strikk 1 r, 1 vr fram

1 r, 1 vr. Strikk 2 r sammen ut neste omgang = 14 (15) 16 (17)

og tilbake til kanten måler 1,5 cm. Fell av uten å stramme.

m igjen. Klipp av tråden, trekk den gjennom m og fest godt.

Lommeposen: Flytt de øvre 13 (14) 14 (15) m over

Lag en pompong i terrakotta og sy den fast i toppen av lua.
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN

ALPAKKA

WOOL
60 % fineste alpakka
40 % ren ny ull
Produsert i Peru

ALPAKKA WOOL egner seg ypperlig
til lette og finere bruksplagg. Garnet
har beholdt alpakkafiberens mykhet
og slitestyrke, mens ull sørger for god
elastisitet og fin struktur. Når du velger
ALPAKKA WOOL får du holdbare plagg
som passer til både baby, barn og
voksne. ALPAKKA WOOL finnes i mange
flotte farger fra nøytrale naturtoner og
sarte pasteller til klare, friske nyanser og
fine retrofarger.
TIPS: ALPAKKA WOOL egner seg
svært godt til koftemønster og andre
klassiske strikkeplagg, men er like flott til
fletter, struktur- og hullmønster. Plagg
i ALPAKKA WOOL passer til både inneog utebruk, og garnet er mykt og godt
til både sjal, skjerf, vanter, pulsvanter,
luer og annet tilbehør. Garnet egner seg
også til toving. ALPAKKA WOOL har
samme strikkefasthet som Fin og Tynn
Alpakka og oppskriftene kan brukes om
hverandre.

10

3

27
50 gram = ca 166 meter

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vreng plagget før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Hver gang du kjøper garn fra Du Store
Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.
Strikkefasthet: 27 m i glattstrikk
på pinne 3 = 10 cm
50 gram = ca 166 meter
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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