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DESIGN 

Kari Haugen

GARN 

MERINO 22 100 % ekstra fin merinoull, 50 gram = ca 125 meter

STØRRELSER

Jakke 0-3 (6-9) 12-18 (24) mnd

Sokker 3-6 (12) 18-24 mnd

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 49 (56) 63 (71) cm

Hel lengde ca 28 (34) 38 (42) cm

Ermelengde ca 16 (18) 21 (24) cm

GARNFORBRUK

Jakke

Stålgrå 8108 5 (6) 6 (7) nøster

Sokker

Stålgrå 8108 1 (1) 1 (1) nøste

FARGE

Grå melert 3002

NB! Vi har oppdatert fargene i denne oppskriften 

da originalfargene har gått ut av produksjon. 

Derfor kan fargene avvike noe fra bildet.

PINNEFORSLAG 

Stor rundp og strømpep nr 3,5 og 4

TILBEHØR

Jakke 6 (6) 8 (8) knapper

STRIKKEFASTHET 

22 m rillestrikk på p nr 4 = 10 cm

Alternativt garn: ALPAKKA FORTE CLASSIC, LERKE,

NATURAL LANOLIN WOOL

  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

JAKKE

FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 128 (146) 164 (182) m på rundp nr 3,5 og strikk 

vrangbord fram og tilbake med 1 r, 1 vr 3 p.

Skift til p nr 4 og strikk videre rillestrikk (r på retten, r på 

vrangen). Vær nøye med å stramme trådene i begynnelsen 

av hver p slik at kantene blir pene.
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Sett en merketråd i hver side med 37 (42) 47 (52) m til hvert 

forstykke og 54 (62) 70 (78) m til bakstykket.

La trådene følge med oppover.

Når arbeidet måler 16 (20) 23 (25) cm og neste p er en p fra 

vrangen, skal det lages 2 knapphull og felles til ermehull i 

hver side:

Gutt: Strikk 3 (3) 4 (4) m, fell 2 m, strikk 12 (14) 14 (16) m, fell 

2 m, strikk til 4 m før 1. merketråd, fell 8 m, strikk til 4 m før 

2. merketråd, fell 8 m, strikk ut p.

Jente: Strikk til 4 m før 1. merketråd, fell 8 m, strikk til 4 m før

2. merketråd, fell 8 m, strikk til 19 (21) 22 (24) m gjenstår, fell

2 m, strikk 12 (14) 14 (16) m, fell 2 m, strikk 3 (3) 4 (4) m.

Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

ERMENE

Legg opp 32 (36) 40 (44) m på rundp nr 3,5 og strikk 

vrangbord fram og tilbake med 1 r, 1 vr 3 p.

Skift til p nr 4 og strikk videre i rillestrikk. Øk etter vrangborden 

1 m i hver side hver 2. (2,5.) 3 (3,5.) cm 5 ganger = 42 (46)

50 (54) m. Øk ved å løfte opp tråden mellom de 2 ytterste m 

og strikke den vridd r.

Fortsett uten økinger til ermet måler 16 (18) 21 (24) cm og 

siste p er en p fra retten. Strikk 1 p til hvor det felles 4 m i hver 

side = 34 (38) 42 (46) m igjen.

RAGLAN

Det er viktig å lese gjennom hele beskrivelsen før fellingene 

gjøres.

Sett venstre forstykket, ene ermet, bakstykket og andre ermet 

og høyre forstykket inn på samme rundp. Strikk fortsatt 

rillestrikk. På 1. p (retten) skal det legges opp 2 nye m der det 

ble felt til knapphull = 180 (206) 232 (258) m.

På 3. p (retten) begynner raglanfellingene: Sett et merke 

rundt 2 m (1 m fra for/bakstykke + 1 m fra ermet) i alle de 4 

sammenføyingene = merkem. Strikk 2 m vridd r sammen før 

merkem og 2 m r sammen etter merkem = 8 m felt i løpet 

av 1 p. Gjenta disse fellingene hver 4. p 3 (4) 5 (6) ganger og 

deretter hver 2. p 6 (7) 8 (9) ganger. Det skal nå være felt i alt 

10 (12) 14 (16) ganger = 100 (110) 120 (130) m igjen. 

NB! Samtidig med raglanfellingene, skal det lages knapphull 

som før etter følgende p:

0-3 mnd: 8. gang det er felt til raglan

6-9 mnd: 10. gang det er felt til raglan

12-18 mnd: 5. gang og 12. gang det er felt til raglan

24 mnd: 6. gang og 14. gang det er felt til raglan

Det skal nå være i alt 4 (4) 6 (6) knapphull.

Fell så (på p etter oppgitt antall raglanfellinger) i hver side

12 (13) 14 (15) m 1 gang og videre hver 2. p 2 m 1 gang og 

1 m 3 ganger – samtidig som det felles til raglan 3 ganger til 

= (42) 50 (58) 66 m igjen. La m stå på p.

HETTE

Strikk rillestrikk fram og tilbake over de 42 (50) 58 (66) m.

Øk på 3. (4.) 5. (5.) p 10 (10) 10 (12) m jevnt fordelt = 52 (60)

68 (78) m.

Sett et merke rundt 2 m midt bak = midtm. Øk 1 m på hver 

side av midtm hver 8. p 6 (7) 8 (8) ganger. Økinger gjøres 

som til ermet. Fortsett uten økinger til hetta måler 18 (20) 

22 (23) cm.

Fordel antall m på 2 p med like mange m på hver av dem.

Legg p mot hverandre og strikk sammen fra vrangen.

Alternativt kan alle m felles av og hetta sys sammen i toppen.

Strikk opp 11 m pr 5 cm langs kanten av hetta på p nr 3,5.

Strikk vrangbord med 1 r, 1 vr 4 p. Fell av i r og vr m.

Sy endekantene til halsåpningen.

LOMMER

Legg opp 16 (17) 18 (19) m på p nr 3,5 og strikk 1 r, 1 vr 3 p.

Skift til p nr 4 og strikk videre i rillestrikk.

Når arbeidet måler 5 (5,5) 6 (6,5) cm, skal det på neste p 

strikkes 2 r sammen innenfor 2 kantm i begge sider. Strikk 1 p 

uten å felle. Fell deretter som før på de 2 neste p.

Fell av de siste m.

SPENSEL

Legg opp 3 (4) 5 (6) m på p nr 4 og strikk rillestrikk slik: Strikk 

1 p. Øk på 2. p 1 m i begge sider innenfor 1 kantm. Strikk 1 p 

og gjenta økningen på neste p. Strikk til arbeidet måler 

6 (10) 11 (12) cm. På neste p felles 1 m i begge sider innenfor 

1 kantm. Strikk 1 p og gjenta fellingen på neste p.

Fell av de siste m.

MONTERING

Sy sammen ermene.

Sy fast spenselet midt bak med 1 knapp i hver side.

Sy på lommene. Sy i knapper på forstykket.

SOKKER

Legg opp 30 (34) 38 m på rundp nr 3,5 og strikk vrangbord 

med 1 r, 1 vr fram og tilbake 4,5 (5) 5,5 (6) cm.

Resten av strømpen strikkes i rillestrikk. Etter 4 (6) 6 p, skal de 

første og de siste 12 (13) 14 m settes på en tråd. Fortsett over 

de midterste 6 (8) 10 m og strikk 4,5 (5) 6 cm over disse.

Sett alle m inn på samme p og strikk opp 8 (10) 12 m på hver 

side av midtfeltet = i alt 46 (54) 62 m.

Strikk over alle m 2,5 (3) 4 cm. Fell av de første og siste 

20 (23) 26 m = 6 (8) 10 m igjen til såle. Strikk 6,5 (7,5) 8,5 cm 

over disse m. Strikk ytterligere 2 (4) 4 p hvor det felles 1 m i 

begynnelsen av hver p.

Fell av de siste 4 (4) 6 m.

Sy sammen sokken.

Strikk en sokk til på samme måte.

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


