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DESIGN
Liv Inger Espedal
GARN
MYK PÅFUGL 73 % mohair, 22 % ull, 5 % polyamid,
50 gram = ca 90 meter
STØRRELSER
XS-S (M-L) XL-XXL
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 110 (126) 142 cm
Hel lengde ca 96 (98) 100 cm
Ermelengde ca 48 (46) 44 cm
GARNFORBRUK
Stålgrå 5650
7 (8) 9 nøster
Natur 0020
8 (9) 10 nøster
PINNEFORSLAG
Liten og stor rundp nr 10
Heklenål nr 8
TILBEHØR
3 transparente trykknapper
STRIKKEFASTHET
10 m dobbel perlestrikk med 2 tråder MYK PÅFUGL på p nr
10 = 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.
FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske,
p = pinne, fm = fastmaske
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FARGENØKKEL
Farge 1 2 tråder stålgrå
Farge 2 1 tråd stålgrå + 1 tråd natur
Farge 3 2 tråder natur
DOBBEL PERLESTRIKK
1. p: *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-* ut p.
2. p: r over r, og vr over vr.
3. p: *2 vr, 2 r*, gjenta fra *-* ut p.
4. p: vr over vr, og r over r.
Gjenta disse 4 p.
FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 112 (128) 144 m med farge 1 på p nr 10. Strikk
dobbel perlestrikk fram og tilbake til arbeidet måler 30 (30)
30 cm, avslutt med hel rute (i dobbel perlestrikk). Skift til
farge 2 og strikk til arbeidet måler 77 (77) 77 cm, avslutt med
hel rute (i dobbel perlestrikk). Skift til farge 3 og strikk på
neste p 28 (32) 36 m, fell av 2 m til ermehull, strikk 52 (60) 68
m, fell av 2 m til ermehull, strikk de resterende 28 (32) 36 m.
VENSTRE FORSTYKKE
= 28 (32) 36 m.
Strikk videre fram og tilbake i dobbel perlestrikk til arbeidet
fra ermehull måler 14 (16) 18 cm. De 3 ytterste m mot hals
er til overlapping. Fell av 7 m mot hals, og videre på hver 2.
p med 3, 2, 2, 1 m. Strikk til arbeidet måler 96 (98) 100 cm
(ermehullet måler 19 (21) 23 cm). Fell av.

HØYRE FORSTYKKE
Strikkes som venstre forstykke men speilvendt.
BAKSTYKKET
Strikk fram og tilbake til arbeidet måler 96 (98) 100 cm =
ermehullet måler 19 (21) 23 cm. Fell av.
ERMENE
Stripeinndeling erme.
Farge 1. 10 cm.
Farge 2. 5 cm.
Farge 3. Til hel lengde.
Legg opp 24 (26) 28 m med farge 1 på p nr 10. Strikk dobbel
perlestrikk og stripeinndeling, fram og tilbake. Øk samtidig 1
m i hver side innenfor 1 kantm ca hver 5,5. (4,5.) 4,5. cm, til
det er 40 (44) 46 m på p. Strikk til arbeidet måler 48 (46) 44
cm. Fell av.
MONTERING
Sy sammen på skuldrene. Sy ermene på for- og bakstykket.
Sy sammen under ermene og i sidene.
La jakken overlappe 3 m fra hvert av forstykkene og sy 3
transparente trykknapper, med 10 cm mellomrom.
Hekle en kant fm med heklenål nr 8 og farge 3, langs
halsringing.

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