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Dale Garn - en del av

DG 340-03
LOTHEPUS JAKKEN

DESIGN
Bente Presterud Røvik
GARN
NATURAL LANOLIN WOOL, 100 % ren ny ull,
50 gram = ca 100 meter
STØRRELSER
XS (S) M (L) XL (XXL)
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 94 (101) 108 (115) 123 (130) cm
Livvidde ca 86 (94) 101 (108) 115 (123) cm
Lengde (midt bak) ca 75 (77) 79 (81) 83 (85) cm
Ermelengde ca 46 (48) 49 (50) 51 (52) cm
GARNFORBRUK
Farge 1 10 (10) 11 (12) 14 (15) nøster
Farge 2 2 (2) 2 (3) 3 (3) nøster
Farge 3 1 (2) 2 (2) 2 (2) nøster
Farge 4 2 (2) 2 (2) 3 (3) nøster
Farge 5 1 nøste alle størrelser
FARGER
Farge 1 Grå melert 1420
Farge 2 Mørk grå melert 1419
Farge 3 Vårgrønn 1418
Farge 4 Natur 1401
Farge 5 Mørk denim 1429
PINNEFORSLAG
Rundp og strømpep nr 3, 3,5 og 4
TILBEHØR
Delbar glidelås i passende lengde.
STRIKKEFASTHET
22 m og 28 omganger glattstrikk og mønster på p nr 3,5
= 10 x 10 cm
Alternativt garn: LERKE, ALPAKKA FORTE CLASSIC

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
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KANT NEDERST PÅ BOLEN
Legg opp 204 (220) 236 (252) 268 (284) m med farge 1 på
rundp nr 3. Strikk 3,5 cm vrangbord fram og tilbake med 2 r, 2
vr (sett fra retten), og 1 kantm i hver side. Kantm strikkes r på
alle p.
På siste p økes 1 m = 205 (221) 237 (253) 269 (285) m. Sett
et merke på hver side av de midterste 103 (111) 119 (127) 135
(143) m (= bakstykket), og 51 (55) 59 (63) 67 (71) m til hvert
forstykke. Sett et merke rundt den midterste m på bakstykket.
Skift til p nr 3,5.
EKSTRA LENGDE BAK
Begynn 25 (27) 29 (31) 33 (35) m før midterste m bak, og
strikk mønster etter diagram A og forkortede p fram og
tilbake slik:
1. p: (= retten) Strikk 51 (55) 59 63 (67) 71 m, = 25 (27) 29 (31)
33 (35) m før og etter midtm + midtm. Snu.
2. p: Ta et kast, strikk 55 (59) 63 67 (71) 75 m mønster. Snu.
3. p: Ta et kast, strikk 59 (63) 67 71 (75) 79 m mønster. Snu.
NB! Kastene strikkes sammen med neste m for å unngå hull
i arbeidet.
Fortsett å strikke fram og tilbake i mønster på samme måte,
med et kast i begynnelsen på p og 4 m mer for hver p til det
er strikket over 59 (71) 83 (95) 107 (119) m.
Strikk over 2 m mer til det er strikket over 95 (103) 111 (119)
127 (135) m.
Strikk over 1 m mer til det er strikket over 103 (111) 119 (127)

135 (143) m (= alle m på bakstykket).
Arbeidet måler ca 13 cm midt bak.
Klipp av tråden.
FOR- OG BAKSTYKKET
Les neste avsnitt nøye.
Flytt omgangsstart til begynnelsen av p. Strikk mønster etter
diagram A innenfor 1 kantm i hver side.
NB! Videre mål for arbeidet tas midt foran.
Når arbeidet måler 8 (9) 10 (11) 12 (13) cm felles 1 m på hver
side av begge sidemerkene = 4 m felt på omgangen. Gjenta
fellingene hver 6. cm til det er felt i alt 4 ganger = 187 (203)
219 (235) 251 (267) m + 2 kantm.
Strikk til arbeidet måler 26 (28) 29 (31) 32 (33) cm (målt etter
en p fra retten).
Legg opp 3 nye m i slutten på p. Disse 3 + 2 kantm = 5
oppklippsm midt foran og er ikke med i videre mønster eller
m-tall.
Skift til p nr 4. Strikk videre rundt i mønster etter diagram B,
begynn ved pil for valgt størrelse.
NB! Startpilene tar ikke høyde for fellinger/økinger i sidene.
Merk derfor av fellinger/økinger i diagrammet for enklere å få
mønsteret til å stemme når det skal startes med flere farger.
Når arbeidet måler 32 (33) 34 (35) 36 (37) cm økes 1 m på
hver side av merkene = 4 m økt. M strikkes fortløpende inn
i mønsteret. Gjenta økingene på hver 3. (2,5.) 2. (1,5.) 1,5.
(1,5.) cm i alt 4 ganger = 203 (219) 235 (251) 267 (283) m + 5
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oppklippsm.
På omgangen merket med pil for valgt størrelse (i høyre side
av diagrammet) felles 12 m i hver side (= 6 m på hver side av
sidemerkene) til ermehull = 91 (99) 107 (115) 123 (131) m på
bakstykket og 44 (48) 52 (56) 60 (64) m på hvert forstykke.
Arbeidet måler ca 42 cm.
Legg arbeidet til side og strikk ermene.

foran. Strikk videre fram og tilbake, og fell til raglan som før,
samtidig som det felles på hver 2. p til hals mot midt foran
slik: 6 (7) 8 (9) 10 (11) m 1 gang, 3 m 1 gang, 2 m 3 ganger,
deretter 1 m til det gjenstår 1 m før merkem, 15 m (disse
fellingene vil gå inn på ermene), og 3 m så mange ganger at
halsfellingen møter raglanfellingene på bakstykket.
Fell av.

ERMER
Legg opp 48 (52) 52 (56) 56 (60) m med farge 5 på strømpep
nr 3. Strikk vrangbord rundt med 2 r, 2 vr i 3 omganger hver
av farge 5, farge 1 og farge 4, deretter videre i farge 1.
Ved fargeskift strikkes 1. omgang i ny farge r.
Strikk til vrangborden måler 7 cm. Øk jevnt fordelt til 51 (53)
55 (57) 59 (61) m på siste omgang. Skift til p nr 3,5. Øk videre
2 m midt under ermet hver 1,5. cm 19 (20) 21 (22) 23 (24)
ganger = 89 (93) 97 (101) 105 (109) m.
NB! Samtidig strikkes mønster etter diagram A til arbeidet
måler 16 (19) 22 (24) 26 (29) cm. Skift til p nr 4 og strikk
mønster etter diagram C, tell ut fra midt på ermet hvor
diagrammet begynner. De økte m strikkes fortløpende inn i
mønsteret.
På omgangen merket med valgt størrelse felles 12 m midt
under ermet = 77 (81) 85 (89) 93 (97) m.
Strikk et erme til på samme måte.

HALS
Bruk grå melert og p nr 3. Strikk opp ca 11 m per 5 cm fra
retten langs halsen. M-tallet må være delelig med 4. Strikk
vrangbord fram og tilbake med 2 r, 2 vr, (sett fra retten) med 1
kantm i hver side.
Kantm strikkes r på alle p.
Sett et merke etter 6 cm = brettekant. Strikk videre til
halskanten måler 12 cm.
Fell løst av.

BÆRESTYKKET
Sett erme + forstykke + erme + bakstykke inn på rundp nr 4
= 333 (357) 381 (405) 429 (453) m + 5 klippem.
Strikk rundt og fortsett med mønstre som før = B på for- og
bakstykket, og C på ermene.
Etter 2 omganger settes en merketråd i den ytterste m i hver
side på for - og bakstykket = i alt 4 merkem. Videre skal disse
strikkes vr i den mørkeste fargen på omgangen.
Strikk neste omgang slik: Før alle merkem, ta 1 m løs av, strikk
1 r, trekk den løse m over = 1 m felt. Etter alle merkem, strikk
2 m r sammen = 1 m felt, og i alt 8 m felt på omgang.
Gjenta denne fellingen på hver 2. omgang til det er felt i alt
20 (22) 24 (26) 28 (30) ganger = 51 (55) 59 (63) 67 (71) m
igjen på bakstykket. NB! Etter diagram B og C skift til farge
1, p nr 3,5 og strikk glattstrikk. Fell av de 5 oppklippsm midt

MONTERING
Sy maskinsømmer i hver side av de 3 midterste oppklippsm
foran, og klipp opp.
Sy sammen under ermene.
FORKANTER
Bruk p nr 3 og farge 2. Strikk opp ca 11 m pr 5 cm fra
retten langs forkanten, fra nederkant og opp til halsens
brettekantmerke. Strikk 4 p glattstrikk fram og tilbake. Fell av.
MONTERING GLIDELÅS
Sy i glidelåsen slik at øverste del når nesten opp til
brettekantmerket. Brett halskanten mot vrangen ved
brettemerket, og sy den fast slik at den skjuler glidelåsens
sårkant på vrangen.
BELEGG OVER GLIDELÅS
Legg opp samme antall m som det ble strikket opp på
forkantene med farge 2 på p nr 3. Strikk 4 p glattstrikk fram
og tilbake. Fell av.
Strikk 1 remse til på samme måte.
Sy en remse til over hver side av glidelåsen.
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DIAGRAM A, B, C

B

C
Etter diagrammene strikkes
videre i farge 1 og
galttstrikk til ferdig mål
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Farge 4
Farge 1: R fra retten, vr fra vrangen
Farge 1: Vr fra retten, r fra vrangen
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Farge 5: R fra retten, vr fra vrangen
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