STRIKKET
FESTIVAL JAKKE
DG 453-03 | LERKE & TYNN KIDSILK ERLE

Dale Garn - en del av

DG 453-03
STRIKKET FESTIVAL JAKKE

DESIGN
Brit Frafjord Ørstavik
GARN
LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull,
50 gram = ca 115 meter
TYNN KIDSILK ERLE 53 % kid mohair, 34 % silke, 13 % ull,
25 gram = ca 287,5 meter
Alternativt garn til LERKE: MERINO 22
Alternativt garn til TYNN KIDSILK ERLE: 1 tråd KIDSILK ERLE
STØRRELSER
XXS-XS (S-M) L-XL (XXL-XXXL)
NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 93 (109) 124 (142) cm
Hel lengde ca 56 (59) 63 (67) cm
Ermelengde ca 42 cm, eller ønsket lengde
GARNFORBRUK
Farge 1 2 (3) 3 (3) nøster
Farge 2 2 (3) 3 (3) nøster
Farge 3 2 (3) 3 (3) nøster
Farge 4 2 (2) 3 (3) nøster
Farge 5 2 (2) 3 (3) nøster
Farge 6 2 (3) 3 (3) nøster
Farge 7 5 (7) 8 (8) nøster
FARGER
Farge 1 LERKE, Svart 8107
Farge 2 LERKE, Isblå 8160
Farge 3 LERKE, Gul 8162
Farge 4 LERKE, Rød 4018
Farge 5 LERKE, Oransje 8165
Farge 6 LERKE, Ubleket hvit 0020
Farge 7 TYNN KIDSILK ERLE, Gul 4033
PINNEFORSLAG
Stor rundp nr 5,5
STRIKKEFASTHET
17 m glattstrikk med 1 tråd LERKE + 2 tråder TYNN KIDSILK
ERLE på p nr 5,5 = 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.

For alle oppskrifter i denne kolleksjonen se DG 453 på
houseofyarn.no
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
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Første og siste m er kant-m som hele tiden strikkes r.
FARGENØKKEL
Farge 1: 1 tråd farge 1 + 2 tråder farge 7
Farge 2: 1 tråd farge 2 + 2 tråder farge 7
Farge 3: 1 tråd farge 3 + 2 tråder farge 7
Farge 4: 1 tråd farge 4 + 2 tråder farge 7
Farge 5: 1 tråd farge 5 + 2 tråder farge 7
Farge 6: 1 tråd farge 6 + 2 tråder farge 7
Vrangt glattstrikk
Strikk vr på retten, og r på vrangen.
NB! Stram tråden godt ved trådskifte i stripemønsteret, og
fest trådene etter hvert. Pass på å feste trådene i tilhørende
farge.
BAKSTYKKET
Legg opp 81 (95) 107 (123) m med farge 1 på p nr 5,5.
Strikk vrangt glattstrikk og stripemønster etter diagrammet
fram og tilbake, innenfor 1 kant-m i hver side.
Begynn ved pil for bakstykket på høyre side i diagrammet.
Strikk til arbeidet måler 56 (59) 63 (67) cm. Samtidig, på siste
p, felles de første og siste 32 (39) 45 (53) m av = skulder-m.
Sett de midterste 17 m på en maskeholder til nakke.
HØYRE FORSTYKKE
Legg opp 45 (52) 58 (66) m med farge 5 på p nr 5,5.

Strikk vrangt glattstrikk og stripemønster etter diagrammet
fram og tilbake, innenfor 1 kant-m i hver side.
Begynn ved pil på høyre side i diagrammet.
Når arbeidet måler 20 (21) 23 (25) cm, økes det til krage
fra retten slik: Strikk 1 kant-m, 2 vr, øk 1 m ved å strikke
tverrtråden før neste m vridd vr. Gjenta økningene til krage
på hver 1,5. cm i alt 20 (21) 22 (23) ganger = 65 (73) 80 (89)
m.
Strikk til arbeidet måler 56 (59) 63 (67) cm.
Sett 33 (34) 35 (36) m på en maskeholder til krage. Fell av de
resterende 32 (39) 45 (53) skulder-m.
VENSTRE FORSTYKKE
Legg opp med farge 3, og strikk som på høyre forstykke, men
øk til krage på slutten av p slik: Strikk til det gjenstår 3 m, øk 1
m ved å strikke tverrtråden før neste m vridd vr, 2 vr, 1 kant-m.
NB! Begynn ved pil for venstre forstykke.
ERMENE
Legg opp 39 (41) 43 (45) m med farge 4 på p nr 5,5.
Strikk vrangt glattstrikk og stripemønster etter diagrammet
rundt. Begynn ved pil for ermene på høyre side i diagrammet.
TIPS! Strikk ermet fra vrangen i glattstrikk, og vreng ermet
etterpå. NB! Da økes m med vridd r.
Sett et merke rundt første og siste m = merke-m.
Når arbeidet måler 5 cm, økes 1 m på hver side av merke-m.
Gjenta økningene på hver 4,5. (3,5.) 2,5. (2.) cm i alt 8 (10) 13
(15) ganger = 55 (61) 69 (75) m.
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Strikk til arbeidet måler 42 cm, eller ønsket lengde.
Fell av.
Strikk det andre ermet på samme måte.

MADRASSTING

MONTERING
Sy sammen på skuldrene, fra vrangen.
Sy sammen i sidene, fra retten, med madrassting. La det stå
igjen 16 (18) 20 (22) cm til ermehull.
KRAGE
Sett m fra maskeholderen på høyre forstykke inn på p nr 5,5,
og strikk videre i vrangt glattstrikk til kragen når midt bak i
nakken når den strekkes litt. Sett m på en maskeholder.
Strikk på samme måte over m fra maskeholderen på venstre
forstykke.
Sy kragen sammen, fra vrangen, med maskesting.
Sy kragen til nakken, fra vrangen, med madrassting
Brett kragen mot retten.
Sy i ermene med maskesting, fra vrangen.
FRYNSER
Bruk 3 tråder i en frynse.
Farge forslag:
Farge 1: 1 tråd farge 1 + 1 tråd farge 6 + 1 tråd farge 7.
Farge 2: 1 tråd farge 2 + 1 tråd farge 3 + 1 tråd farge 7.
Farge 3: 1 tråd farge 4 + 1 tråd farge 5 + 1 tråd farge 7.
Høyre forstykke
Til ermer: Klipp opp ca 36 cm lange tråder.
Til kanten nederst: Klipp opp ca 16 cm lange tråder.
Knytt frynsene med ca 1 cm mellomrom, og bruk fargeErmet
1,
2 eller 3 ettersom det passer med stripene i jakken.
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