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300·11 KORT JA KKE MED ERMETOPP
DESIGN Olaug Kleppe 

GARN ERLE

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

PLAGGETS MÅL
Overvidde  (84)    90    (95)    101 ( 106)  112  (117) cm
Lengde   (43)    45    (46)    48   (49)   51    (52)  cm
Ermelengde (44)    45    (46)    47   (48)   49   (50)  cm

FARGEFORSLAG 5822 Lys blå

TILBEHØR 5-6 knapper

GARNFORBRUK  (100)  100  (150)  150 (200) 200 (250) g

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 3 og 3,5

STRIKKEFASTHET 22 m glattstrikk = 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, m=maske, p=pinne

KORT JA KKE MED ERMETOPP
FOR- OG BAKSTYKKE

Legg opp på rundp nr 3 (181) 193 (205) 217 (229) 241 (253)  m. 

Strikk vrangbord 1 r, 1 vr fram og tilbake 7 cm til alle str. Sett et 

merke i hver side med (44) 47 (50) 53 (56) 59 (62) m til hvert 

forstykke og (93) 99 (105) 111 (117) 123 (129) m til bakstykket. Skift 

til p nr 3 ½ og fortsett fram og tilbake med glattstrikk over alle m 

unntatt første og siste m som strikkes r både på retten og 

vrangen = kantm. Når arb måler (25) 26 (26) 27 (27) 28 (28)  cm 

deles det ved sidemerkene og hver del strikkes ferdig hver for seg.

BAKSTYKKET

Fortsett med glattstrikk og fell for ermehull i hver side annen 

hver p (4,3,2,1,1,1) 4,3,2,2,1,1 (4,3,2,2,1,1,1) 5,3,2,2,1,1,1 

(5,3,2,2,1,1,1,1) 6,3,2,2,1,1,1,1 (6,4,2,2,1,1,1,1) m = (69) 73 (77) 81 

(85) 89 (93) m igjen. Fortsett uten felling til arb måler (12) 13 

(13) 14 (14) 15 (16) cm fra delingen. Fell av de midterste (23) 

25 (27) 29 (31) 33 (35) m for nakken. Strikk hver side for seg 

og fell videre ved nakkesiden annen hver p 5,3,2,2 m til alle 

str = (11) 12 (13) 14 (15) 16 (17) m igjen til skulder. Fortsett 

uten felling til arb måler (18) 19 (20) 21 (22) 23 (24) cm fra 

delingen i sidene. Fell av skulderm.

FORSTYKKENE

Strikk som til bakstykket og fell for ermehull på samme måte, 

men når arb måler (4) 5 (5) 6 (6) 7 (8) cm fra delingen felles 

for halsen annen hver p (7,5,3,2,2,1,1) 8,5,3,2,2,1,1 

(8,5,3,2,2,1,1,1) 9,5,3,2,2,1,1,1 (9,5,3,2,2,1,1,1,1) 9,6,3,2,2,1,1,1,1 

(9,6,3,2,2,1,1,1,1,1) m. Fell av skulderm ved samme lengde 

som på bakstykket.

3+3,53+3,5 ERLE5 - 6
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ERMER 

Legg opp på strømpep nr 3 (48) 50 (52) 54 (56) 58 (60) m. Strikk 

vrangbord 1 r, 1 vr rundt 5 cm til alle str. Skift til p nr 3 ½. 

Fortsett rundt med glattstrikk og øk 1 m på hver side av 1 midtm 

midt under ermet ca hver (3) 3 (3) 2 ½ (2 ½) 2 ½ (2 ½) cm i alt 

(12) 13 (14) 15 (16) 17 (18)  ganger = (72) 76 (80) 84 (88) 92 (96)  

m. Når ermet måler oppgitt lengde, felles midtm + 4 m på hver 

side av denne = 9 m midt under ermet = (63) 67 (71) 75 (79) 83 

(87) m igjen. Fortsett fram og tilbake og fell videre for ermetopp 

i beg av hver p 3,2,2 m i hver side til alle str. Videre felles 1 m i 

beg og slutten av annen hver p til det står igjen (23) 25 (27) 29 

(31) 33 (35)  m. Fell så i beg av hver p (3,2) 3,2 (3,2) 3,2,1 (3,2,1) 

3,2,2 (3,2,2) m i hver side. Fell av de resterende m.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene.

HALSKANT

Strikk opp langs halskanten med p nr 3 og garn ca 22 m pr 10 

cm, masketallet må være delelig med 2 m + 1 m = 1 p r fra 

retten. Strikk 1 r, 1 vr fram og tilbake til kanten måler 2 cm. Fell 

av med r m.

FORKANT PÅ KNAPPESIDEN

Strikk som til halskanten. Sett merker til knappene: Den øverste 

midt på halskanten, den nederste ca 1 ½ cm fra kanten og de 

øvrige med jevne mellomrom.

Strikk den andre forkanten på samme måte, men med tilsva-

rende knapphull midt på forkanten. Hvert knapphull er over 2 

m. Sy i knappene.

SY I ERMENE

Fest ermet midt på skulderen og i ermehullets underkant. Beg 

på skulderen og sy hver side for seg.
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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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