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300·03 LA NG JA KKE
DESIGN Kari Haugen 

GARN ERLE

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

PLAGGETS MÅL
Overvidde  (85)    92        (100)       107   (115)      cm
Lengde  (98)     101       (104)       107   (110)     cm
Ermelengde (42)    43        (44)         45    (46)       cm

FARGEFORSLAG 4026 Vinrød

GARNFORBRUK  (350)      350    (400)      400  (450)   g

PINNEFORSLAG Nr 5

STRIKKEFASTHET, 16 m = 10 cm
DOBBELT GARN 

Heller jakken strikkes i dobbelt garn

   
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

JA KKE
FORSTYKKE

Legg opp (38) 41 (44) 47 (50) m og strikk fram og tilbake vrang-

bord 1 r, 1 vr 7 cm. Videre strikkes glattstrikk. Når arb måler (43) 

45 (46) 47 (49) cm, skal det strikkes inn en hjelpetråd i avvikende 

farge til lommen. Dette gjøres slik: Strikk m til lommen med 

hjelpetråden. Flytt m tilbake på høyre p og strikk dem en gang til 

med garnet som brukes i jakken. Hjelpetråden skal strikkes over 

(20) 21 (22) 22 (23) m og det skal være (6) 7 (8) 9 (10) m mellom 

dem og sidekanten. Fortsett rett opp til arb måler (66) 68 (70) 72 

(74) cm. Fell til V-hals 1 m innenfor den ytterste m hver 3. p (18) 

19 (20) 21 (22) ganger. Samtidig, når arb måler (93) 96 (99) 102 

(105) cm, skal skulderen skrås ved å felle annenhver p (4,4,4,4,4) 

4,4,4,5,5 (4,5,5,5,5) 5,5,5,5,6 (5,5,6,6,6) m.

Strikk et forstykke til på samme måte, men motsatt.

BAKSTYKKET

Legg opp (68) 74 (80) 86 (92) m og strikk fram og tilbake 

vrangbord 1 r, 1 vr 7 cm. Fortsett med glattstrikk til arb måler (93) 

96 (99) 102 (105) cm. Skrå skuldrene slik som på forstykkene. Fell 

av de siste (28) 30 (32) 34 (36) m.

ERMER

Legg opp (32) 34 (36) 38 (40) m. Strikk rundt 2 cm vrangbord 

1 r, 1 vr. Fortsett rundt med glattstrikk og øk 2 m midt under 

ermet, 1 m først og sist på omg, hver 2 ½  cm (12) 13 (14) 15 

(16) ganger = (56) 60 (64) 68 (72) m. Strikk til ermet måler 

(42) 43 (44) 45 (46). Fortsett  fram og tilbake i glattstrikk og 

fell (8) 9 (9) 10 (10) m i beg av hver p 6 ganger. Fell av de 

siste (8) 6 (10) 8 (12) m. Strikk et erme til på samme måte.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene. 

Sy i ermene, fest midt på ermet midt på skulderen og sy hver 

side for seg. Sy sidesømmene.

KANT LANGS FORSTYKKENE/NAKKE

Beg nederst på høyre forstykket. Strikk opp m langs kanten 

ca 16 m pr 10 cm hele veien rundt = 1 p r. Strikk 1 p vr tilbake 

fra vrangen. Fell av på neste p fra retten med r m.

5 ERLE
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LOMMER

Plukk ut hjelpetråden og flytt m over på 2 pinner (1 p i 

overkant av åpningen og 1 p i underkant av åpningen). Fordel 

så m på 4 strømpep og strikk rundt (13) 13 (14) 14 (15) cm 

glattstrikk. Fell av. Sy sammen lommeposen nederst  i enden.
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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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