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Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 

eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 

uten avtale med House of Yarn AS.

Foto: Nerver AS, Repro:Kai Hansen Trykkeri

DESIGN 

Trine Lise Høyseth

GARN

BABY ULL 100 % superwash merino, 

50 gram = ca 165 meter

Alternativt garn: SOFT MERINO

STØRRELSER

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

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 87 (92) 97 (102) 107 (117) 127 (137) cm

Midjevidde ca 77 (82) 87 (92) 97 (107) 117 (127) cm

Hel lengde ca 55 (56) 58 (60) 62 (64) 66 (68) cm

Ermelengde ca 48 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK

7 (8) 8 (9) 10 (11) 12 (13) nøster

FARGE

Mintgrønn 8537

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3

TILBEHØR

9 knapper

STRIKKEFASTHET

28 m glattstrikk på p nr 3 = 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

For oppskrift på hvit jakke se DG 446-08A
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Kant-m strikkes r på alle p.

FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 240 (256) 272 (288) 304 (336) 368 (400) m på p 

nr 2,5. Strikk 12 cm vrangbord fram og tilbake slik: 

(1. p = vrangen) 1 kant-m, *2 vr, 2 r*, gjenta fra *-*, slutt med 

2 vr og 1 kant-m. Fra retten strikkes 1 kant-m, *2 r, 2 vr*, 

gjenta fra *-*, slutt med 2 r og 1 kant-m.

Slutt med en p fra vrangen.

Neste p strikkes slik: 1 r, 2 r sammen, *6 r, 2 r sammen*, 

gjenta fra *-*, slutt med 5 r = 210 (224) 238 (252) 266 (294) 

322 (350) m. På slutten av p legges opp 5 nye m = klippe-m 

som ikke regnes med i videre m-tall.

Sett et merke i hver side med 52 (55) 59 (62) 66 (73) 80 (87) 

m til hvert forstykke og 106 (114) 120 (128) 134 (148) 162 (176) 

m til bakstykket.

Skift til p nr 3, og strikk videre rundt i glattstrikk.

Når arbeidet måler 14 (14) 15 (16) 17 (18) 19 (20) cm, økes 1 m 

på hver side av merkene ved å strikke til 1 m før hvert merke, 

øk 1 h, 2 r, øk 1 v = 4 m økt.

Gjenta økningene på hver 5. omgang i alt 7 ganger 

= 238 (252) 266 (280) 294 (322) 350 (378) m.

Når arbeidet måler 38 (38) 39 (40) 41 (42) 43 (44) cm, felles 

6 (8) 10 (12) 14 (16) 18 (20) m av i hver side til ermehull 

(= 3 (4) 5 (6) 7 (8) 9 (10) m på hver side av merkene) = 56 (58) 

61 (63) 66 (72) 78 (84) m til hvert forstykke og 114 (120) 124 

(130) 134 (146) 158 (170) m til bakstykket.

Legg arbeidet til side, og strikk ermene.

ERMENE 

Legg opp 56 (56) 56 (60) 60 (64) 64 (68) m på p nr 2,5. 

Strikk 12 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr.  

Skift til p nr 3, og strikk glattstrikk. Samtidig, på 1. omgang, 

økes 8 (12) 16 (16) 20 (20) 24 (24) m = 64 (68) 72 (76) 80 

(84) 88 (92) m. 

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

Når arbeidet måler 15 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. cm i alt 10 ganger = 84 (88) 92 

(96) 100 (104) 108 (112) m.

Strikk til arbeidet måler 48 cm, eller ønsket lengde. På siste 

omgang felles 6 (8) 10 (12) 14 (16) 18 (20) m av midt under 

ermet (= merke-m + 2 (3) 4 (5) 6 (7) 8 (9) m på hver side) 

= 78 (80) 82 (84) 86 (88) 90 (92) m.

Strikk et erme til.

BÆRESTYKKET

Sett høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme 

og venstre forstykke inn på p nr 3 = 382 (396) 410 (424) 438 

(466) 494 (522) m. Sett et merke i hver sammenføyning 

= 4 merker.

Fortsett med glattstrikk.

Samtidig, på 1. omgang, felles det til raglan. 

Fell ved å strikke 2 vridd r sammen før hvert merke og 2 r 

sammen etter hvert merke = 8 m felt.

Videre felles det ulikt på for- og bakstykket og ermene:

For- og bakstykket:

Fell på hver omgang 4 (6) 6 (8) 8 (13) 18 (22) ganger, og på 

hver 2. omgang 3 (3) 3 (3) 3 (3) 2 (2) ganger = 49 (49) 52 (52) 

55 (56) 58 (60) m til hvert forstykke og 100 (102) 106 (108) 

112 (114) 118 (122) m på bakstykket.

Ermene:

Fell på hver omgang 9 (9) 9 (8) 8 (7) 7 (6) ganger, på hver 

2. omgang 1 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) ganger, og deretter på hver 

4. omgang 1 gang = 56 (58) 60 (62) 64 (66) 68 (70) m på 

hvert erme.

Strikk videre uten fellinger til arbeidet måler 50 (51) 53 (55) 56 

(58) 60 (62) cm. Samtidig, på siste omgang, felles klippe-m av.

Del arbeidet ved hvert merke, og strikk hver del ferdig for seg.

BAKSTYKKET

Legg opp 1 kant-m i hver side = 102 (104) 108 (110) 114 (116) 

120 (124) m. Strikk videre fram og tilbake i glattstrikk som før. 

Når arbeidet måler 53 (54) 56 (58) 60 (62) 64 (66) cm, felles 

de midterste 44 (46) 46 (48) 48 (50) 52 (52) m av til nakke. 

Strikk hver side ferdig for seg, og fell videre til nakken på hver 

2. p 2,1 m = 26 (26) 28 (28) 30 (30) 31 (33) skulder-m. Strikk 

til arbeidet måler 55 (56) 58 (60) 62 (64) 66 (68) cm. Fell av. 

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

HØYRE FORSTYKKE

Legg opp 1 kant-m mot ermet = 50 (50) 53 (53) 56 (57) 

59 (61) m. Strikk videre fram og tilbake i glattstrikk som før. 

Samtidig, på 1. p, felles 13 (13) 14 (14) 15 (16) 17 (17) m foran 

av til hals. Fell videre til halsen på hver 2. p 4,3,2,1,1 = 26 (26) 

28 (28) 30 (30) 31 (33) skulder-m. Strikk til arbeidet måler 

55 (56) 58 (60) 62 (64) 66 (68) cm. Fell av.

VENSTRE FORSTYKKE

Strikk som høyre forstykke, men speilvendt.

ERMENE

Legg opp 1 kant-m i hver side = 58 (60) 62 (64) 66 

(68) 70 (72) m. Strikk 2 (2) 2 (2) 3 (3) 3 (3) cm glattstrikk 
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

fram og tilbake. Fortsett i glattstrikk, og fell til ermetopp i 

begynnelsen på hver p 1,2,3,4,5 m i hver side = 28 (30) 32 

(34) 36 (38) 40 (42) m. Fell av. Strikk det andre ermet på 

samme måte.

MONTERING 

Sy 2 doble maskinsømmer på hver side av den midterste 

klippe-m, og klipp opp mellom sømmene. Sy sammen 

på skuldrene. Tråkle en tråd øverst på ermetoppen. Trekk 

sammen den ekstra vidden til en puff på ca 7 (8) 8 (9) 9 (10) 

10 (11) cm, og ermet får riktig vidde i forhold til ermehullet. 

Sy sammen ermetoppen innenfor 1 kant-m. Sy sammen 

under ermene.

HALSKANT

Strikk opp ca 14 m pr 5 cm rundt halsen med p nr 2,5. 

Strikk 4 p glattstrikk fram og tilbake, 1 p r fra vrangen og 

4 p glattstrikk (= belegg). Fell av. Brett kanten dobbel mot 

vrangen, og sy til med løse sting.

VENSTRE FORKANT

Strikk opp ca 14 m pr 5 cm langs forkanten og kortsiden av 

halskanten, på p nr 2,5. Strikk 4 p glattstrikk fram og tilbake, 1 

p r fra vrangen og 6 p glattstrikk (= belegg). Fell av. 

Brett kanten dobbel mot vrangen, og sy til.

HØYRE FORKANT

Strikkes som venstre forkant.

Sett merker for 9 knapper jevnt fordelt langs venstre forkant. 

Sy hemper og knapphullsting langs høyre forkant tilsvarende 

merkene. (Se illustrasjon.) Sy i knapper på venstre forkant.

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.

TRÅDHEMPE

1. 2.


