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KATIE CARDIGAN

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 

DREAMLINE PURE 100 % alpakka, 

25 gram = ca 125 meter

DESIGN Iselin Hafseld

STØRRELSER S (M) L (XL) XXL

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 94 (102) 110 (118) 126 cm

Hel lengde ca 60 (62) 64 (66) 68 cm

Ermelengde ca 51 (50) 49 (48) 47 cm

GARNFORBRUK 16 (17) 19 (21) 23 nøster

FARGE Vinrød 412

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr 3,5 og 4

TILBEHØR 3 knapper

STRIKKEFASTHET

27 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

33 m vrangbordstrikk på p nr 3,5 = 10 cm

Slik finner du 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.

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.

FORKORTELSER  

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

© House of Yarn AS

Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 

eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 

uten avtale med House of Yarn AS.
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FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 241 (263) 285 (307) 329 m på rundp nr 3,5. Strikk 5 

cm vrangbord fram og tilbake med 1 r, 1 vridd vr fra vrangen 

(på retten strikkes den r m vridd). Slutt med en p fra vrangen.

Skift til p nr 4 og glattstrikk. Sett et merke i hver side med 

57 (62) 67 (73) 78 m til hvert forstykke og 127 (139) 151 

(161) 173 m til bakstykket.

Når arbeidet måler 7 (8) 9 (10) 11 cm, felles 1 m på hver side 

av hvert merke slik: Strikk til 3 m før hvert merke, strikk 2 r 

sammen, 2 r, 2 r vridd sammen. Gjenta fellingene på hver 2. 

cm i alt 4 ganger = 225 (247) 269 (291) 313 m.

Strikk til arbeidet måler 19 (20) 21 (22) 23 cm. Øk 1 m på hver 

side av hvert merke slik: Strikk til 1 m før hvert merke, øk 1 m, 

2 r, øk 1 m. Gjenta økningene på hver 4. cm i alt 4 ganger = 

241 (263) 285 (307) 329 m.

Strikk til arbeidet måler 39 (40) 41 (42) 43 cm. På neste p 

felles 10 m av i hver side til ermehull (= 5 m på hver side av 

hvert merke). Strikk for- og bakstykket ferdig for seg.

BAKSTYKKET

= 117 (129) 141 (151) 163 m.

Fortsett med glattstrikk og fell til ermehull i begynnelsen på 

hver p 3,2,1,1 (3,3,2,2) 3,3,3,2,2 (3,3,3,2,2,2) 3,3,3,3,2,2,2 m 

i hver side = 103 (109) 115 (121) 127 m.

Strikk til arbeidet måler 57 (59) 61 (63) 65 cm. Fell av 33 (35) 

37 (39) 41 m midt bak til nakke og strikk hver side ferdig for seg.

Fell videre til nakken på hver 2. p 4,3 m. Samtidig skråfelles 

det til skulder fra ermehullsiden på hver 2. p 10,9,9 (10,10,10) 

11,11,10 (12,11,11) 12,12,12 m. 

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

VENSTRE FORSTYKKE

= 52 (57) 62 (68) 73 m.

Fortsett med glattstrikk og fell til ermehull i venstre side 

på hver p fra retten 3,2,1,1 (3,3,2,2) 3,3,3,2,2 (3,3,3,2,2,2) 

3,3,3,3,2,2,2 m. Samtidig felles det til V-hals i høyre side på 

hver p fra retten slik: Strikk 2 r sammen, 3 r. Gjenta fellingene 

i alt 17 (17) 17 (19) 19 ganger.

Strikk til arbeidet måler 57 (59) 61 (63) 65 cm. 

Skråfell til skulder som på bakstykket.

HØYRE FORSTYKKE

Strikkes som venstre forstykke, men speilvendt. 

NB! Strikk 2 m vridd r sammen ved V-halsfellingen.

ERMENE

Legg opp 73 (75) 77 (79) 81 m på strømpep nr 3,5. Strikk 

vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Sett et merke rundt første 

og siste m (= merke-m). Disse 2 m strikkes vridd r gjennom 

hele vrangborden.

Når arbeidet måler 1 cm, økes 1 m på hver side av merke-m. 

Gjenta økningene på hver 2. omgang til det er økt i alt 

13 (14) 15 (16) 17 ganger = 99 (103) 107 (111) 115 m. 

De økte m strikkes i vrangbordstrikk.

Strikk til arbeidet måler ca 15 cm. Skift til p 4 og glattstrikk. 

Strikk til arbeidet måler 51 (50) 49 (48) 47 cm.

Del arbeidet midt under ermet, og strikk videre fram 

og tilbake.

Fell til ermetopp i begynnelsen av hver p 7,6,5,5,4,4,4,3,2 

(7,6,5,5,4,4,4,3,2,1) 7,6,5,5,4,4,4,3,2,1,1  (7,6,5,5,4,4,4,3,2,1,1,1) 

7,6,5,5,4,4,4,3,2,1,1,1,1 m i hver side = 19 (21) 23 (25) 27 m.

Strikk 1 p uten felling. Fell av de resterende m. Strikk et erme til.

LOMMER

Legg opp 35 m med på p nr 4. Strikk 13 cm glattstrikk fram 

og tilbake. Skift til p 3,5 og strikk 3 cm vrangbordstrikk med 

1 vridd r, 1 vr fra retten. På vrangen strikkes det 1 vridd vr, 1 r. 

Fell av fra vrangen.

Strikk en lomme til.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene. Sy i ermene.

FORKANTER

Strikk opp ca 12-13 m pr 5 cm på rundp nr 3,5 langs jakkens 

høyre forkant, hals og venstre forkant.

Strikk vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vrang fram og tilbake 

fra retten. På vrangen strikkes det 1 vridd vr, 1 r.

Strikk til arbeidet måler 2,5 cm. På neste p fra retten, strikkes 

det 3 knapphull i høyre forkant; det første ca 12 cm fra 

nederkant, det øverste der V-halsen begynner, og det siste 

midt mellom disse to.

Strikk knapphullene slik: Fell av 3 m. På neste p strikkes det 

til 2 m før de avfelte m, strikk 2 r rammen, legg opp 5 nye m, 

strikk 2 vr sammen.

Strikk til kanten måler ca 5 cm. Fell av fra vrangen.

MONTERING

Sy i knapper på venstre forkant, tilsvarende knapphullene.

Sy lommene til på forstykkene, ca 3 cm fra forkantene 

og ca 12 fra jakkens nederkant. Sy med tette sting.

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


