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DESIGN 

Ane Kydland Thomassen

GARN

STERK 40 % fineste alpakka, 40 % merinoull, 20 % nylon, 

50 gram = ca 137 meter

Alternativt garn: ALPAKKA TWEED CLASSIC

STØRRELSER

6-8 (10-12) år

NB! Plagget har oversize fasong. Velg ønsket størrelse etter 

måltabellen.

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 86 (104) cm

Vidde nederst ca 79 (97) cm

Hel lengde ca 42 (49) cm

Ermelengde ca 30 (36) cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK

6 (8) nøster

FARGE

Aprikos 898

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp nr 3 og 4,5

TILBEHØR

Glidelås

STRIKKEFASTHET

22 m x 28 p/omganger mønsterstrikk på p nr 4,5 = 10 x 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

Vi har valgt å strikke jakken rundt og klippe opp for å få mest 

mulig rettstrikk. Om ønsket, kan jakken strikkes fram og 

tilbake. Følg da veiledningen i slutten av oppskriften.

FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 196 (240) m på p nr 3.

Strikk 5 cm vrangbord fram og tilbake slik: (1. p = vrangen)

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

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

NB! Stram første og siste m godt. Slutt med en p fra vrangen. 

Skift til p nr 4,5, og strikk rundt med mønster etter 

diagrammet, samtidig som det felles 25 (29) m jevnt fordelt 

på 1. omgang = 171 (211) m. Legg opp 5 m i slutten av p 

= klippe-m som ikke er med i videre mønster eller m-tall.

Sett et merke rundt 1 m i hver side med 83 (103) m mellom 

merke-m til bakstykket og 43 (53) m til hvert forstykke. 

(Klippe-m strikkes i glattstrikk)

På 4. omgang økes 1 m på hver side av merke-m ved å 

øke 1 v før hver merke-m og øke 1 h etter hver merke-m 

= 4 m økt. Gjenta økningene på hver 3. cm i alt 4 ganger 

= 187 (227) m. De økte m strikkes med i mønsteret etter hvert.

For oppskrift på jakke til voksen se DG 465-01 

på houseofyarn.no
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Når arbeidet måler 23 (29) cm, felles merke-m av i hver side 

= 91 (111) m til bakstykket og 47 (57) m til hvert forstykke. 

På neste omgang legges det opp 3 nye m i hver side 

(= klippe-m som ikke telles med i videre mønster eller m-tall. 

Når arbeidet måler 35 (42) cm, felles 23 m midt foran av til 

hals (= klippe-m + 9 m på hver side). Strikk videre fram og 

tilbake, og fell videre til halsen 3,2,1,1,1,1 (3,2,2,1,1,1) m i hver 

side. Samtidig, når arbeidet måler 39 (46) cm, felles klippe-m 

av i hver side, og hver del strikkes ferdig for seg.

BAKSTYKKET 

= 91 (111) m. 

Fortsett fram og tilbake med mønster som før, og skråfell 

til skuldre ved å felle av i begynnelsen av hver p 8,7,7,7 

(10,10,9,9) m i hver side = 33 (35) m til nakke. Sett nakke-m 

på en maskeholder.

NB! For å unngå hull i overgangen mellom skråfellingene på 

skulderen, løftes tverrtråden mellom de 2 siste m mot sist 

avfelling (på p før neste felling), og sett den vridd inn på p. 

Strikk den sammen med siste m.

HØYRE FORSTYKKE 

Fortsett fram og tilbake med mønster som før. 

Samtidig som halsfellingene strikkes ferdig, skråfelles det til 

skuldre fra skuldersiden som på bakstykket.

VENSTRE FORSTYKKE 

Strikkes som høyre forstykke, men speilvendt. 

Det anbefales at arbeidet monteres nå, slik at man kan prøve 

plagget på, for å tilpasse ønsket lengde på ermene.

MONTERING 

Sy 2 maskinsømmer med tette sting på hver side av den 

midterste klippe-m midt foran, og i hver side. Klipp opp 

mellom sømmene. Sy sammen på skuldrene. 

ERMENE 

Legg opp 64 (68) m på p nr 3. Strikk 5 cm vrangbord rundt 

med 2 r, 2, vr. Skift til p nr 4,5, og strikk rundt med mønster 

etter diagrammet, samtidig som det felles 8 m jevnt fordelt 

på 1. omgang = 56 (60) m.

Sett et merke rundt siste m (= midt under ermet). Når ermet 

måler 6 cm, økes 1 m på hver side av merket ved å 

øke 1 h før merket og øke 1 v etter merket. Gjenta økningene 

på hver 3,5. cm i alt 8 ganger = 72 (76) m. De økte m strikkes 

med i mønsteret etter hvert. Strikk til ermet måler 30 (36) cm, 

eller ønsket lengde. Fell av. Slutt med en omgang glattstrikk 

i mønsteret. NB! Prøv gjerne plagget på for å tilpasse 

ermelengden. 

Om belegg til å dekke sårkant ønskes, vrenges arbeidet før 

avfelling. Strikk da 2 cm glattstrikk med vrangen ut til belegg. 

Fell av. 

Strikk et erme til på samme måte. 

Sy i ermene.

HØYRE FORKANT 

NB! Begge p strikkes fra retten. Begynn derfor langt inne på 

tråden, og strikk opp med «endetråden».

Strikk opp ca 14 m pr 5 cm med p nr 3,5 langs forkanten.

Begynn nederst igjen, og strikk slik fra retten: *Strikk 1 m i 

1. m uten å ta den av p, sett den nye m inn på venstre p*, 

gjenta fra *-* 2 ganger til = 3 m økt. 

Strikk videre slik: *Strikk 2 r, 2 vridd r sammen (= 3 m), sett 

3 m tilbake på venstre p*. Gjenta fra *-* til det gjenstår 3 m. 

Sett m på en maskeholder.

VENSTRE FORKANT 

Strikkes som høyre forkant, men begynn øverst, og strikk fra 

retten. Fell av slik: Strikk 1 r, 2 vridd r sammen, trekk den 1. m 

over. Klipp av tråden, og trekk den gjennom m.

HALSKANT 

Sett m fra maskeholderne inn på p nr 3, samtidig som det 

strikkes opp ca 11 m pr 5 cm langs halsfellingen, strikk til slutt 

opp 3 m i venstre forkant. M-tallet må være delelig med 4. 

Strikk 8 cm fram og tilbake i vrangbordstrikk som på bolen. 

Fell av med r og vr m. Brett halskanten dobbel mot vrangen, 

og sy til. Sy i glidelås. 

LOMMER

Høyre side:

Legg opp 1 m (= kant-m) på p nr 4,5. Begynn ca 5 cm fra 

forkanten, og strikk opp 1 m i hver av de neste 27 m i siste 

omgang på vrangborden, legg opp 1 m på slutten av p 

(= kant-m) = 29 m. Strikk fram og tilbake med mønster etter 

diagrammet innenfor 1 kant-m i hver side. Kant-m strikkes r 

på retten og vr på vrangen. Strikk til arbeidet måler ca 6 cm. 

Slutt etter 4. eller 8. linje i diagrammet. Skift til p nr 3, og 

strikk 1,5 cm vrangbordstrikk fram og tilbake som på for- og 

bakstykket, samtidig som det på 1. p, økes 3 m jevnt fordelt 

= 32 m. Fell av med r og vr m. 

Sy lommene til innenfor 1 kant-m i hver side. 

Strikk på samme måte på venstre side.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

Om ønsket, kan jakken strikkes fram og tilbake slik: 

FOR- OG BAKSTYKKET (fram og tilbake)

Legg opp 196 (240) m på p nr 4. Strikk 5 cm vrangbord fram 

og tilbake slik: (1. p = vrangen) 

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

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

Skift til p nr 4,5, og strikk fram og tilbake med mønster etter 

diagrammet innenfor 1 r kant-m i hver side, samtidig som det 

felles 23 (27) m jevnt fordelt på 1. omgang = 173 (213) m. 

Sett et merke rundt 1 m i hver side med 83 (103) m mellom 

merke-m til bakstykket og 44 (54) m til hvert forstykke.

På 4. omgang økes 1 m på hver side av merke-m ved å 

øke 1 v før hver merke-m og øke 1 h etter hver merke-m 

= 4 m økt. Gjenta økningene på hver 3. cm i alt 4 ganger 

= 189 (229) m. De økte m strikkes med i mønsteret etter hvert.

Når arbeidet måler 23 (29) cm, felles merke-m av i hver side 

= 91 (111) m til bakstykket og 48 (58) m til hvert forstykke. 

Strikk hver del ferdig for seg.

BAKSTYKKET

= 91 (111) m.

Fortsett fram og tilbake med mønster som før. 

Samtidig, på 1. p, legges det opp 1 ny m i hver side (= kant-m 

som strikkes r på alle p) = 93 (113) m.

Når arbeidet måler 39 (46) cm, skråfelles det til skuldre ved å 

felle av i begynnelsen av hver p 9,7,7,7 (11,10,9,9) m i hver side 

= 33 (35) m til nakke. Sett nakke-m på en maskeholder.

NB! For å unngå hull i overgangen mellom skråfellingene på 

skulderen, løftes tverrtråden mellom de 2 siste m mot sist 

avfelling (på p før neste felling), og sett den vridd inn på p. 

Strikk den sammen med siste m.

HØYRE FORSTYKKE

= 48 (58) m.

Fortsett fram og tilbake med mønster som før. 

Samtidig, på 1. p, legges det opp 1 ny m mot ermehullet 

(= kant-m som strikkes r på alle p) = 49 (59) m.

Når arbeidet måler 35 (42) cm, og felles de første 10 m fra 

retten av til hals. Fell videre til halsen på hver 2. p 3,2,1,1,1,1 

(3,2,2,1,1,1) m. Samtidig, når arbeidet måler 39 (46) cm, skrås 

det til skuldre som på bakstykket.

VENSTRE FORSTYKKE

Strikkes som høyre forstykke, men speilvendt.

MONTERING 

Sy sammen på skuldrene.

For ermer og forkanter/halskant, se beskrivelse tidligere i 

oppskriften. Se bort fra beskrivelser om belegg.

DIAGRAM  

Gjenta

Gjenta

R på retten, vr på vrangen

Ta 1 m vr løs av med tråden på vrangen

MADRASSTING

ØK 1 H OG 1 V

Øk 1 v: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i bakre m-lenke.

Øk 1 h: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i fremre m-lenke.


