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DOGG JAKKE

DG 425-09

Rillestrikk = Alle p strikkes r.

FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 183 (199) 215 (227) 247 (263) 283 (299) m med 

farge 1 på rundp nr 3.

Strikk 8 cm vrangbord fram og tilbake slik:

1. p: (= vrangen): Strikk 4 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*, 

slutt med 1 vr, 4 r.

2. p: Strikk 3 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vr, 3 r.

Strikk til arbeidet måler 8 cm med siste p fra vrangen.

Skift til p nr 3,5, og strikk videre med denne inndelingen: 

Strikk 3 m rillestrikk, 1 vr (r på vrangen), strikk glattstrikk til 

4 m gjenstår,1 vr (r på vrangen), 3 m rillestrikk. Samtidig, på 

1. p, økes det 1 m = 184 (200) 216 (228) 248 (264) 284 (300) m.

Sett et merke i hver side med 92 (100) 108 (114) 124 

(132) 142 (150) m til bakstykket og 46 (50) 54 (57) 62 

(66) 71 (75) m til hvert forstykke.

Når arbeidet måler ca 28 (29) 30 (31) 31 (32) 32 (32) cm 

og neste p er på retten, felles det til V-hals slik: Strikk 3 m 

rillestrikk, 1 vr, 2 r sammen, strikk til 6 m gjenstår, 2 vridd r 

sammen, 1 vr, 3 m rillestrikk. Gjenta fellingen på hver 4. p 

14 (14) 15 (15) 16 (16) 17 (17) ganger til. Samtidig, når arbeidet 

måler 32 (33) 34 (35) 35 (36) 36 (36) cm, deles det til for- og 

bakstykke ved sidemerkene.
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DESIGN 

Kari Haugen

GARN

KIDSILK ERLE 56 % mohair, 26 % silke, 18 % ull, 

50 gram = ca 325 meter

STØRRELSER

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

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 84 (91) 98 (104) 113 (120) 129 (136) cm

Hel lengde ca 52 (54) 55 (57) 59 (61) 62 (63) cm

Ermelengde ca 46 (46) 45 (45) 44 (44) 43 (43) cm

GARNFORBRUK

Farge 1 3 (3) 3 (4) 4 (4) 5 (5) nøster

Farge 2 1 nøste alle størrelser

FARGER

Farge 1 Gråbeige 9058

Farge 2 Ubleket hvit 0020

PINNEFORSLAG 

Stor og liten rundp og strømpep nr 3 og 3,5

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 3,5 = 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.

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.

Oppskrift utarbeidet av Anne-Kirsti Espenes

FORKORTELSER

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

= 92 (100) 108 (114) 124 (132) 142 (150) m.

Fortsett i glattstrikk. Når arbeidet måler 48 (50) 52 (54) 55 (57) 

58 (59) cm, skråfelles til skuldrene slik: Strikk til 5 (6) 6 (7) 7 (7) 

8 (8) m gjenstår i den ene siden. Snu, ta 1. m løs av og strikk 

til 5 (6) 6 (7) 7 (7) 8 (8) m gjenstår i den andre siden. 

Snu, ta 1. m løs av og strikk 5,5,6 (6,6,6) 7,7,7 (7,7,8) 6,6,7,7 

(7,7,7,8) 7,8,8,8 (8,8,9,9) færre m i hver side for hver gang det 

vendes. Samtidig, når arbeidet måler 48 (50) 52 (54) 56 (58) 

59 (60) cm, felles de midterste 32 (32) 34 (34) 36 (36) 38 (38) 

av til nakke. Strikk hver side for seg, og fell videre til nakken 

på hver 2. p 2,1 m = 27 (31) 34 (37) 41 (45) 49 (53) skulder-m. 

Strikk 1 p over alle m. Fell av.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

HØYRE FORSTYKKE

Fortsett i glattstrikk og felling til V-hals = 31 (35) 38 (41) 45 

(49) 53 (57) m. Samtidig, når arbeidet måler 48 (50) 52 (54) 

55 (57) 58 (59) cm, skråfelles det til skulder på samme måte 

som på bakstykket. Sett de 4 første m på en maskeholder = 

27 (31) 34 (37) 41 (45) 49 (53) skulder-m. Strikk 1 p. Fell av.

VENSTRE FORSTYKKE

Strikkes som høyre forstykke, men speilvendt.

ERMENE

Legg opp 44 (46) 48 (50) 52 (54) 56 (58) m med farge 1 på 

strømpep nr 3. Strikk 8 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.

Skift til p nr 3,5. Strikk 1 omgang glattstrikk samtidig som det 

økes 14 m jevnt fordelt = 58 (60) 62 (64) 66 (68) 70 (72) m. 

Øk ved å strikk 1 r, 1 vridd r i samme m.

Sett et merke rundt 2 m midt under ermet (= merke-m). 

Fortsett med glattstrikk. Når arbeidet måler 10 cm, økes 1 m 

på hver side av merke-m. Gjenta økningene på hver 5. (4,5.) 

3,5. (3.) 3,5. (3.) 2,5. (2.) cm 6 (7) 8 (9) 10 (11) 12 (13) ganger til 

= 72 (76) 80 (84) 88 (92) 96 (100) m.

Strikk til ermet måler 46 (46) 45 (45) 44 (44) 43 (43) cm.

Strikk videre fram og tilbake. Fell av i begynnelsen av hver 

p i hver side 5,5,5,5,5,6 (5,5,5,6,6,6) 5,6,6,6,6,6 (6,6,6,6,6,7) 

6,6,6,7,7,7 (6,7,7,7,7,7) 7,7,7,7,7,8 (7,7,7,8,8,8) m. 

Fell av de siste 10 m.

Strikk det andre ermet på samme måte.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene. Sy i ermene. Pass på at midten av 

ermet møter skuldersømmen.

HØYRE FORKANT

Flytt m fra maskeholderen inn på p nr 3. Legg opp 1 m mot 

arbeidet = 5 m. Strikk 3 m rillestrikk, 1 vr (rett på vrangen), 

1 r til kanten når midt bak når den strekkes litt. Fell av.

VENSTRE FORKANT

Strikkes som høyre forkant, men speilvendt.

Sy sammen forkantene midt bak, og sy dem til bakstykket.

BRODERI

Bruk farge 2. Start øverst på skulderen ved halskanten på det 

ene forstykket. Broder grener og kvister i myke buer med 

kjedesting. Gjenta på det andre forstykket, og på skuldrene 

til bakstykket. Broder blomster i endene på kvistene med 

mille- fleur og franske knuter.

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

KJEDESTING MILLE FLEUR Stikk nålen opp der knutestinget skal være.
Snurr tråden rundt nålen tre eller fire ganger og hold

tråden til underlaget, samtidig som nålen stikkes
gjennom arbeid nær det første stinget.

FRANSKE KNUTER


