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CORTINA JAKKE

DG 319-12

DESIGN 

CORTINA er designet av Bitten Eriksen i 1956

REDESIGN 

Olaug Kleppe

GARN

SOFT MERINO 100 % ekstra fin merinoull, 

50 gram = ca 187 meter

STØRRELSER 

3 (6) 12 (24) 36 mnd

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 48 (53) 59 (64) 69 cm

Lengde ca 23 (27) 31 (35) 39 cm

Ermelengde ca 15 (18) 21 (24) 26 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 3 (3) 4 (4) 4 nøster

Farge 2 1 nøste alle størrelser

FARGER

Farge 1 Natur 3019

Farge 2 Svart 3023

NB! Vi har oppdatert fargene i denne oppskriften

da originalfargene har gått ut av produksjon.

Derfor kan fargene avvike noe fra bildet.

TILBEHØR

5 (6) 6 (7) 7 knapper

PINNEFORSLAG 

Rundp og strømpep nr 2 og 2,5

STRIKKEFASTHET 

32 m x 40 omg glattstrikk = 10 x 10 cm

32 m x 38 omg glattstrikk med mønster = 10 x 10 cm

Alternativt garn: BABY ULL

  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.

FINN RIKTIG STØRRELSE

1.  Ta mål av et strikkeplagg som passer.

2.  Sammenlign målene med oppskriften.

3.  Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.

4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger 

 eller kortere ved behov.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

© House of Yarn AS

Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 

eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 

uten avtale med House of Yarn AS.

FOTO: ELISABETH TØNNESSEN | STYLIST: SIV JUNE SKANDSEN OG NINA KVESETH, TEAM MODERN DESIGN
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FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 167 (185) 203 (221) 239 m med farge 1 på rundp 

nr 2. Strikk vrangbord 1 r, 1 vr fram og tilbake 2 (2) 2,5 (2,5) 

3 cm. Strikk 1 p r fra retten og fell 18 (20) 22 (24) 26 m jevnt 

fordelt = 149 (165) 181 (197) 213 m.

Sett et merke i hver side med 36 (40) 44 (48) 52 m til hvert 

forstykke og 77 (85) 93 (101) 109 m til bakstykket.

Legg opp 4 ekstra m i slutten av p. Disse m er oppklippsm 

og ikke med i mønster eller videre m-tall.

Skift til rundp nr 2,5. Fortsett rundt i glattstrikk. Når arbeidet 

måler 12 (16) 20 (24) 28 cm, strikkes mønster etter 

Diagram A, begynn ved pil for valgt størrelse. NB! Hvis 

mønsteret blir strammere enn glattstrikk, skift til ½ nr tykkere p.

Når arbeidet måler 3,5 (4) 4 (5) 5 cm før hel lengde, fell 

14 (14) 16 (16) 18 til halsen (= 4 oppklippsm + 5 (5) 6 (6) 7 m 

på hver side av disse). Fortsett fram og tilbake og fell videre 

for halsringning i begynnelsen av hver p 3,2,2,1 (3,2,2,1,1) 

3,2,2,1,1 (3,2,2,1,1,1) 3,2,2,1,1,1 m i hver side, men når 

arbeidet måler 1,5 (2) 2 (2) 2 cm før hel lengde, felles 

de midterste 21 (23) 25 (27) 29 m til nakken.

Strikk hver side for seg og fell videre til nakken hver 

2.p 2,2,1 m (likt alle størrelser). Når mønster A er ferdig 

strikket, fell av resten av m med r m fra retten, eller vr m fra 

vrangen.

ERMENE

Legg opp 40 (44) 48 (52) 56 m med farge 1 på strømpep 

nr 2. Strikk vrangbord 1 r, 1 vr rundt som nede på bolen.

Sett et merke rundt 1 m (= merkem) midt under ermet. 

Skift til strømpep nr 2,5. Fortsett med glattstrikk, samtidig 

som det økes 1 m på hver side av merkem ca hver 1 cm i alt 

10 (11) 12 (13) 14 ganger = 60 (66) 72 (78) 84 m.

Når ermet måler 12 (15) 18 (21) 23 cm (eller 3 cm før ønsket 

lengde) strikkes mønster etter Diagram B. Mønsteret vil 

ikke bli likt på hver side av merkem. Fortsett med koksgrå 

melert. Vreng ermet, fell av merkem og strikk 5 p glattstrikk 

fram og tilbake til belegg. Fell av med r m. Strikk et erme til 

på samme måte.

MONTERING

Damp lett over arbeidet. Sy maskinsømmer i hver side 

i ermets bredde og i hver side av oppklippsm midt foran 

og klipp opp mellom sømmene. Sy sammen på skuldrene.

HALSKANT

Strikk opp ca 16 m pr 5 cm med farge 1 på p nr 2 fra retten 

langs halsen, m-tallet må være delelig med 2 m + 1 m = 

1 p r fra retten. Strikk 1 r, 1 vr fram og tilbake 4 (4) 5 (5) 5 cm. 

Fell løst av med r og vr m.

FORKANT PÅ KNAPPESIDEN

Strikk opp ca 16 m pr 5 cm med farge 1 på p nr 2 langs 

forkanten, også over halve halskanten Strikk fram og tilbake 

1,5 (1,5) 2 (2) 2 cm glattstrikk, 1 p r fra vrangen, eller vr fra 

retten = brettekant og 1,5 (1,5) 2 (2) 2 cm glattstrikk. Fell 

av med r m.

Brett belegget mot vrangen langs brettekanten og sy til. Sett 

merker til knappene, den øverste og nederste ca 1 cm fra 

kanten og de øvrige med jevne mellomrom.

FORKANT PÅ KNAPPHULLSIDEN

Strikkes på samme måte som på knappesiden, men med 

tilsvarende knapphull midt på forkanten på hver side 

av brettekanten.

Knapphull: Fell av 3 m, på neste p legges opp 3 nye m over 

de felte. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy den til.

Sy rundt knapphullene og sy i knappene.

Sy i ermene. Fest ermet midt på skulderen og i ermehullets 

underkant. Begynn ved skulderen og sy hver side for seg. 

Sy belegget til over sårkanten på vrangen.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

DIAGRAM  

Gjenta 7 (8) 9 (9) 10 ganger

24 12
36 6

3

Slutt her
24

6 36
12 3

Begynn her

A
= ca 11 cm

B
= ca 3 cm

Gjenta

Gjenta 7 (8) 9 (9) 10 ganger

24 12
36 6

3

Slutt her
24

6 36
12 3

Begynn her

A
= ca 11 cm

B
= ca 3 cm

Gjenta

  Farge 1
  Farge 2


