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Dale Garn - en del av

DG 357-02
STORK JAKKE & LUE

DESIGN
Dale Garn
GARN
LILLE LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull,
50 gram = ca 142 meter
STØRRELSE
Jakke 0-3 (3-6) 6-9 mnd (1) 2 (4) år
Lue 0-3 (6-9) mnd 1-2 år
JAKKENS MÅL
Overvidde ca 42 (45) 48 (52) 57 (61) cm
Hel lengde ca 25 (28) 31 (34) 37 (40) cm
Ermelengde ca 16 (17) 18 (20) 23 (26) cm
GARNFORBRUK
Jakke
2 (2) 3 (3) 4 (4) nøster
Lue
1 (1) 2 nøster
FARGE
Støvet denim 8154
PINNEFORSLAG
Lite rundp og strømpep nr 2,5 og 3
TILBEHØR
1 knapp til luen
Eventuelt 1 knapp til jakken
STRIKKEFASTHET
26 m mønster på p nr 3 = 10 cm
Alternativt garn: SOFT MERINO, 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

MØNSTER
Se diagram, NB! For å få mønsteret til å stemme på bolen
når alle økninger er ferdige, er det viktig at det startes ved
pilen på venstre forstykke og bakstykke og at høyre forstykke
strikkes speilvendt av venstre, slik at det blir likt på hver side
av midt foran.
RILLER
Strikk r på alle p.

JAKKE
Strikkes ovenfra og ned
Legg opp 58 (58) 62 (62) 74 (78) m på rundp nr 2,5 og strikk
3 p r frem og tilbake. På neste p strikkes hullrad slik: *2 r
sammen, 1 kast*, gjenta fra *-*, slutt med 2 r. Strikk 3 p r.
Skift til rundp nr 3 og strikk neste p slik: 4 m riller, 6 (6) 6
(6) 8 (8) m mønster etter diagrammet (= venstre forstykke),
1 kast, 1 r (= raglan-m), 1 kast, 8 (8) 10 (10) 12 (14) m mønster
etter diagrammet (= erme), 1 kast, 1 r (= raglan-m), 1 kast,
18 (18) 18 (18) 22 (22) m mønster etter diagrammet
(= bakstykke), 1 kast, 1 r (= raglan-m), 1 kast, 8 (8) 10
(10) 12 (14) m mønster etter diagrammet (= erme), 1 kast,
1 r (= raglan-m), 1 kast, 6 (6) 6 (6) 8 (8) m mønster etter
diagrammet og 4 m riller (= høyre forstykke).
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Hvis du vil ha et knapphull strikkes det på venstre forstykke til
gutt og høyre forstykke til jente.
Knapphull i begynnelsen av p: Strikk 1 r, fell av 2 m, strikk p ut.
Knapphull i slutten av p: Strikk til det gjenstår 3 m, fell av 2 m,
1 r. På neste p legges opp 2 nye m over de felte m.
NB! Pass på at mønsteret blir likt på hver side av midt foran.
Fortsett på samme måte og øk med kast på hver side av
raglan-m på hver p fra retten i alt 15 (17) 19 (21) 23 (25)
ganger, de økte m strikkes fortløpende inn i mønsteret
= 178 (194) 214 (230) 258 (278) m.
Sett nå erme-m på hver sin hjelpep eller tråd.
BOLEN
Fortsett med m over for- og bakstykkene (raglan-m inngår i
disse), samtidig legges det opp 6 nye m under hvert erme
= 114 (122) 130 (138) 154 (162) m. Strikk mønster videre med
4 m riller i hver side mot midt foran som før. Når arbeidet
måler ca 14 (16) 18 (20) 22 (24) cm fra delingen, skiftes det til
rundp nr 2,5 og strikkes 6 p r frem og tilbake.
Fell av.
ERMENE
Sett m i den ene siden på strømpep nr 3 og strikk i tillegg opp
1 m i hver av de 6 m som ble lagt opp under erme på bolen
= 44 (48) 54 (58) 64 (70) m. Fortsett mønsteret rundt, men
2 m midt under erme strikkes r hele tiden. Når ermet måler
1 cm, felles det 1 m på hver side av de 2 r m midt under.
Gjenta fellingene på hver 1,5. cm i alt 7 (8) 10 (11) 13 (15)
ganger = 30 (32) 34 (36) 38 (40) m. Strikk riller til ermet måler
ca 14 (15) 16 (18) 21 (24) cm. Skift til strømpep nr 2,5.
*Strikk 1 omgang r, 1 omgang vr*, gjenta fra *-* i alt 3 ganger.
Fell av.
Strikk det andre ermet på samme måte.
I-CORD SNOR
Legg opp 3 m på en strømpep nr 2,5. *Skyv m til andre siden
av p, hold tråden hele tiden på baksiden og strikk m r*, gjenta
fra *-* til snoren måler ca 60 (65) 70 (75) 80 (85) cm. Klipp
tråden og trekk den gjennom m, snurp sammen.
Trekk I-cord snoren inn i hullraden øverst langs halsen.

LUE
Start ved det ene øret.
Legg opp 3 m på p nr 3. Sett 1 merke i den midterste m.
Strikk r fram og tilbake, samtidig som det økes 1 m på hver
side av merke-m (øk ved å lage 1 kast som strikkes vridd r på
neste p) på hver 2. p til i alt 47 (51) 55 m.
Fortsett økningene, samtidig som det felles 1 m i hver side
på samme p som det økes. Gjenta økningene og fellingene i
alt 6 (7) 8 ganger = 47 (51) 55 m.
Klipp av garnet etter 1 p fra vrangen. Legg opp 6 (7) 8 nye m,
strikk inn alle de øvrige m, samtidig som det strikkes 2 m i
midterste m og legg opp 6 (7) 8 nye m på slutten av p
= 60 (66) 72 m. Strikk 1 p vr tilbake.
Fortsett med mønster etter diagrammet i 26 (30) 34 p.
På neste p felles de første 6 (7) 8 m av, strikk r ut p, snu og
fell de første 6 (7) 8 m den andre siden av, strikk vr ut p,
samtidig som de 2 midterste m strikkes vr sammen
= 47 (51) 55 m.
Sett 1 merke i den midterste m (= merke-m). Fortsett med r
på alle p og fell på hver 2.p 1 m på hver side av merke-m ved
å strikke 2 vridd r sammen før merket og 2 r sammen etter
merket. Samtidig økes det 1 m i hver side på samme p som
det felles i alt 6 (7) 8 ganger = 47 (51) 55 m.
Gjenta fellingene til det gjenstår 7 m.
Strikk r fram og tilbake over disse 7 m til hakestroppen måler
ca 6 (8) 10 cm. Strikk et knapphull ved å felle av de
3 midterste m og legge dem opp igjen på neste p. Videre
felles det 1 m på begynnelsen av de neste 4 p.
Klipp av garnet og trekk tråden gjennom de resterende 3 m.
MONTERING
Sy de 6 (7) 8 m til luen alle 4 steder der det er «1 hakk».
Strikk opp ca 52 (60) 68 m med rundp nr 3 fra stroppen og
langs den ene siden nesten ned til oppleggskanten (= rundt
ansiktet). Strikk ca 4 cm med riller, fell løst av. Brett rillekanten
mot retten og sy pent til.
Strikk opp m på samme måte langs den andre siden (= rundt
nakken). Strikk 1 p r, samtidig som det felles jevnt fordelt til
35 (40) 45 m. Strikk 3 riller. Fell av.
Sy i 1 knapp 2 cm over oppleggskanten, slik at den passer til
hakestroppen.

Gjenta

DIAGRAM

Gjenta

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
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