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SØTING JAKKE & LUE

DG 433-14

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: Sofie Hammer @by.sofiehammer

DESIGN 

Dale Garn

GARN

SOFT MERINO 100 % ekstra fin merinoull, 

50 gram = ca 187 meter

STØRRELSER

Jakke

0-3 (3-6) 6-9 mnd (1) 2 år

Lue

0-3 (6-9) mnd 1-2 år

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Jakke

Overvidde ca 45 (48) 51 (54) 57 cm

Hel lengde ca 27 (29) 31 (34) 38 cm

Ermelengde ca 16 (17) 18 (20) 24 cm

GARNFORBRUK

Jakke

Farge 1 3 (3) 3 (4) 5 nøster

Lue

Farge 2 1 (1) 2 (2) 2 nøster

FARGER

Farge 1 Grå melert 3003

Farge 2 Lys grå melert 3002

PINNEFORSLAG

Rundp nr 2,5 og 3

Hjelpep

TILBEHØR

Jakke

6 (6) 6 (7) 7 knapper

Lue

1 knapp, 1 dusk

STRIKKEFASTHET

26 m rillestrikk på p nr 3 = 10 cm

8 m mønster etter diagrammet på p nr 3 = 2 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.

RILLESTRIKK = Strikk r på alle p.

JAKKE

FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 122 (130) 138 (146) 154 m på rundp nr 3.

Strikk fram og tilbake med denne inndelingen 

(1. p = vrangen):

Strikk 39 (43) 47 (51) 55 m rillestrikk, *mønster etter 

diagrammet, 10 m rillestrikk*; gjenta fra *-* 1 gang til, strikk 

mønster etter diagrammet og 39 (43) 47 (51) 55 m rillestrikk.

Sett et merke i hver side med 27 (29) 31 (33) 35 m til hvert 

forstykke og 68 (72) 76 (80) 84 m til bakstykket.

Strikk til arbeidet måler 18 (19) 20 (22) 25 cm. Slutt med en 

p fra vrangen, samtidig som det felles av 8 m i hver side til 

ermehull (= 4 m på hver side av merkene) = 23 (25) 27 

(29) 31 m til hvert forstykke og 60 (64) 68 (72) 76 m til 

bakstykket. Legg arbeidet til side, og strikk ermene.
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ERMENE

Legg opp 34 (36) 38 (40) 42 m på p nr 2,5.

Strikk 3 (3) 3 (4) 4 cm vrangbord fram og tilbake med 1 r, 1 vr.

Skift til p nr 3, og strikk rillestrikk. Når arbeidet måler 4 (4) 4 

(5) 5 cm, økes 1 m i hver side. Gjenta økningene på hver 

2. cm 4 (5) 6 (7) 8 ganger til = 44 (48) 52 (56) 60 m.

Strikk til ermet måler 16 (17) 18 (20) 24 cm. Slutt med en p fra 

vrangen, samtidig som det felles av 4 m i hver side = 36 (40) 

44 (48) 52 m.

Strikk et erme til på samme måte.

BÆRESTYKKET

Sett høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme 

og venstre forstykke inn på rundp nr 3 = 178 (194) 

210 (226) 242 m.

Sett et merke i hver sammenføyning = 4 merker.

Fortsett med rillestrikk og mønster som før. På 3. p felles 

det til raglan ved hvert merke slik: Strikk til 2 m før merket, 

ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over, 2 r sammen = 8 m 

felt. Gjenta fellingene på hver 4. p 4 (5) 6 (7) 8 ganger til og 

deretter på hver 2. p 9 ganger. Samtidig, når det gjenstår 

2 (2) 2 (3) 3 fellinger, settes de første og siste 8 (8) 9 (9) 10 m 

på en maskeholder til hals. Fell videre 1 m i begynnelsen på 

hver p raglanfellingene er ferdige. La m stå på p.

HALSKANT

Sett m på p nr 2,5, ta med m som ble satt på maskeholder, 

og strikk opp ca 4-5 m langs halsfellingen på hver side.

Strikk 1 p r fra retten, samtidig som m-tallet reguleres til 

71 (75) 79 (83) 87 m.

Strikk 5 p vrangbordstrikk fram og tilbake med 1 r, 1 vr.

Fell av med r og vr m.

MONTERING

Sy ermesømmene, kant i kant, med madrass-sting.

Sy sammen under ermene.

VENSTRE FORKANT JENTE / HØYRE FORKANT GUTT

Strikk opp ca 69 (75) 81 (89) 99 m. M-tallet skal være delelig 

på 2+1. Strikk 5 p vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr (slutt med 1 r). 

Fell av med r og vr m. 

Merk av til 6 (6) 6 (7) 7 knapper jevnt fordelt, den øverste og 

den nederste ca 1 cm fra kanten.

HØYRE FORKANT JENTE / VENSTRE FORKANT GUTT

Strikk som venstre / høyre kant, men på 3. p strikkes 

knapphull tilsvarende merkene. 

Knapphull: Strikk 2 r sammen, 2 kast, 2 vridd r sammen. 

På neste p strikkes kastene r og vr eller vr og r.

Sy i knappene.

LUE

VENSTRE ØREKLAFF

Legg opp 5 m med farge 2 på p nr 3.

Strikk rillestrikk fram og tilbake, samtidig som det på hver p 

fra retten, økes 1 m innenfor den ytterste m i hver side til det 

er 17 (19) 21 m.

Klipp av garnet, og legg arbeidet til side.

HAKESTROPP OG HØYRE ØREKLAFF

Legg opp 5 m på p nr.

Strikk 4 p rillestrikk.

Neste p strikkes knapphull slik: Strikk 1 r, 2 r sammen, 1 kast, 2 r. 

Fortsett med rillestrikk. Når arbeidet måler 6 (8) 10 cm, økes 

1 m innenfor den ytterste m i hver side. Gjenta økningene på 

hver 2. p til det er 17 (19) 21 m.

Klipp av garnet, og legg arbeidet til side.

Legg opp 16 (17) 18 m, strikk m fra venstre øreklaff, legg opp 

34 (36) 38 m (= foran), strikk m fra høyre øreklaff og legg opp 

16 (17) 18 m = 100 (108) 116 m.

Strikk videre fram og tilbake med denne inndelingen 

(1. p fra vrangen):

Strikk 8 (9) 10 m rillestrikk, mønster etter diagrammet, 

17 (19) 21 m rillestrikk, mønster etter diagrammet, 

18 (20) 22 m rillestrikk, mønster etter diagrammet, 

17 (19) 21 m rillestrikk, mønster etter diagrammet og 

8 (9) 10 m rillestrikk. Når arbeidet måler ca 9 (10) 11 cm, 

og neste p er fra retten, strikkes 2 r sammen på hver side 

av hvert mønster-felt (= 8 m felt) = 92 (100) 108 m. Gjenta 

fellingene på hver 4. p 3 ganger til = 68 (76) 84 m. Videre 

felles på hver p til 44 m gjenstår. 

Strikk 2 og 2 m r sammen = 22 m.

Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom de resterende m.

Sy sammen luen, kant i kant, med madrassting.

Sy i knappen. Sy til dusken.

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

DIAGRAM  

Begynn

Gjenta

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Sett 3 m på en hjelpep foran arbeidet,
  3 r, strikk m fra hjelpep r


