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300·01 JA KKER MED RUNDT BÆRESTYKKE
DESIGN Olaug Kleppe 

GARN ERLE

STØRRELSER (XS)     S      (M)     L      (XL)   XXL  (XXXL)

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde  (94)    100  (106)  112  (118)  124  (130) cm
Lengde lang jakke    
malt midt bak (64)     66    (68)    70   (72)   74    (76)  cm
Ermelengde (43)    44    (44)      45   (45)   46   (46)  cm

FARGEFORSLAG
Lang jakke
Frg 1  0020 Ubleket hvit
Frg 2  2621 Beige
Frg 3  3502 Lys grå
Kort jakke
Frg 1  0090 Sort m/sølv

GARNFORBRUK 
Lang jakke
Frg 1  50 g alle str  
Frg 2  (100)  100  (100)  150 (150)  150 (150) g
Frg 3  (100)  100  (100)  150 (150)  150 (150) g
Kort jakke
Frg 1  (100)  100  (150)  150 (200) 200 (200) g

TILBEHØR  
Lang jakke  4 perlemorsknapper
Kort jakke  7 små trykknapper

PINNEFORSLAG Rundp 4,5

STRIKKEFASTHET 16 m x 32 p rettstrikk = 10 x 10 cm

L A NG JA KKE

NB! Legg opp med frg 1 og strikk opp hele nøstet, skift deretter 

til frg 2. Fargeskiftet skjer ca når det deles inn til for- og bak- 

stykke eller litt før. 

Beg øverst i halsen og legg opp med frg 1 (100) 104 (108) 112 

(116) 120 (124) m. Strikk fram og tilbake r alle p = riller. På 4.p 

(=retten) økes (50) 52 (54) 56 (58) 60 (62) m: Strikk 1 r, * 1 kast (= 

1 m økt), 2 r *, gjenta fra * til * p ut, men slutt siste gang med 1 r 

istedenfor 2 r = (150) 156 (162) 168 (174) 180 (186) m. Strikk r 

tilbake fra vrangen, alle kastene strikkes vridd r. Fortsett med 

rettstrikk. Når arb måler (5) 5 (5) 6 (6) 6 (6) cm økes på en p fra 

rettsiden samme maskeantall slik: Strikk 2 r, * 1 kast, 3 r *, gjenta 

fra * til * p ut, slutt siste gang med 1 r istedenfor 2 r = (200) 208 

(212) 224 (232) 240 (248) m. Strikk til arb måler (11) 11 (11) 12 (12) 

13 (13) cm. Øk så på en p fra rettsiden (22) 28 (38) 40 (46) 52 (58) 

m jevnt fordelt = 1 kast mellom ca hver (9.) 7. (5-6.) 5.-6. (5.) 4.-5. 

(4.) m p ut = (222) 236 (250) 264 (278) 292 (306) m. Fortsett uten 

øking. Når arb måler (18) 19 (20) 21 (22) 23 (24) cm midt bak, 

deles det på en p fra vrangen inn i for- og bakstykke: Strikk (33) 

35 (38) 40 (43) 45 (48) m = ene forstykket, sett de neste (46) 48 

(50) 52 (54) 56 (58) m på en tråd = ene ermet, legg opp 10 m 

under ermet, strikk (64) 70 (74) 80 (84) 90 (94) m = bakstykket, 

sett de neste (46) 48 (50) 52 (54) 56 (58) m på en tråd = andre 

ermet, legg opp 10 m under ermet, strikk de siste  (33) 35 (38) 40 

(43) 45 (48) m = andre forstykket = i alt (150) 160 (170) 180 (190) 

200 (210) m til for- og bakstykke som strikkes ferdig først.

   
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

4,5 4 ERLE7
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FOR- OG BAKSTYKKE

Fortsett med frg 2 og strikk (22) 22 (23) 23 (24) 24 (25) cm. Slutt 

med en p fra vrangen. Skift til frg 3 på en p fra rettsiden og 

fortsett til hel eller ønsket lengde. Fell av fra retten med r m.

ERMER

Sett ermem inn på p nr 4 ½. Fortsett med frg 2, men legg opp 5 

nye m i slutten av de to første p = (56) 58 (60) 62 (64) 66 (68) m. 

Fell 1 m i beg og slutten av p innenfor 1 m ca hver (6) 5 ½ (4 ½) 5 

(4 ½) 4 (3 ½) cm. Når ermet måler (20) 21 (21) 21 (21) 22 (22) cm, 

skift til frg 3 på en p fra rettsiden og fortsett til oppgitt ermelengde. 

Fell av fra retten med r m.

Sy sammen under ermene.

Sy 4 knapper på den øverste delen som er strikket i frg 1. Sy små 

hemper på motsatt side.

KORT JA KKE
Strikkes på samme måte som lang jakke, men for- og bakstykke 

felles av ved oppgitt lengde.

Sy 7-8 små trykknapper på innsidens ytterkant.
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INSTAGRAM: HOUSEOFYARN_NORWAY

FORHANDLERINFORMASJON

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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