HÅNDBALLJENTENE

FRITIDSJAKKEN
GD 06-06

@handballandslagene
#houseofyarn_norway

GD 06-06
FRITIDSJAKKEN

DESIGN
Håndballjentene by House of Yarn
GARN
SOFT MERINO 100 % ekstra fin merinoull,
50 gram = ca 187 meter
TYNN KIDSILK ERLE 53 % kid mohair, 34 % silke,
13 % ull, 25 gram = ca 287,5 meter
Alternativt garn for SOFT MERINO: BABY ULL,
MERINO BABYULL
STØRRELSER
XS-S (M-L) XL-XXXL
NB! Plagget har oversize fasong.
Velg ønsket størrelse etter måltabellen.
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 121 (141) 161 cm
Vidde nederst ca 109 (129) 149 cm
Hel lengde ca 56 (58) 60 cm
Ermelengde ca 43 (41) 38 cm, eller ønsket lengde
GARNFORBRUK
Farge 1 6 (7) 8 nøster
Farge 2 4 (4) 5 nøster
Farge 3 2 nøster alle størrelser
Farge 4 4 (4) 5 nøster
FARGER
Farge 1 SOFT MERINO, Pudderrosa 3032
Farge 2 SOFT MERINO, Natur 3019
Farge 3 TYNN KIDSILK ERLE, Rose 4006
Farge 4 TYNN KIDSILK ERLE, Hvit 4001
PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp nr 4 og 4,5
TILBEHØR
Glidelås
STRIKKEFASTHET
20 m x 24 p/omganger glattstrikk 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.
Oppskrift utarbeidet av Ane Kydland Thomassen
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.
Foto: Stine Bredal Oftedal
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Hele arbeidet strikkes med 1 tråd av hver kvalitet.
FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 268 (312) 360 m med 1 tråd farge 1 + 1 tråd farge 3
på p nr 4. 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, samtidig som de ytterste 9 m i
hver side settes på en maskeholder (= forkanter) = 250 (294)
342 m.
Skift til p nr 4,5, og strikk 1 p r, samtidig som det felles 29 (33)
41 m jevnt fordelt = 221 (261) 301 m. Legg opp 11 nye m i
slutten av p (= belegg + klippe-m midt foran som ikke telles
med i videre mønster eller m-tall), og strikk videre rundt i
glattstrikk.
Sett et merke rundt 1 m (= merke-m) i hver side med
109 (129) 149 m mellom merke-m til bakstykket og 55 (65) 75
m til hvert forstykke.
På 2. 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 4. cm i alt 6 ganger

= 245 (285) 325 m. Samtidig, når arbeidet måler 16 cm, skift
til 1 tråd farge 1 + 1 tråd farge 4.
Strikk til arbeidet måler 30 (31) 32 cm. På siste omgang felles
merke-m av = 121 (141) 161 m til bakstykket og 61 (71) 81 m til
hvert forstykke.
Strikk videre rundt med mønster etter diagrammet.
NB! Begynn ved pil for valgt størrelse på hver del.
Samtidig, på 1. omgang, legges opp 3 nye m i hver side
(= klippe-m som ikke telles med i videre mønster eller m-tall.
Strikk den midterste klippe-m med mønsterfargen, og de
øvrige med bunnfargen.). Når diagrammet er ferdig, strikkes
arbeidet ferdig med 1 tråd farge 2 + 1 tråd farge 4.
Når arbeidet måler 48 (50) 52 cm, felles 27 m midt foran av
til hals (= klippe-m + 8 m på hver side). Strikk videre fram og
tilbake, og fell videre til halsen 3,2,2,1,1,1 m i hver side (likt alle
størrelser).
Samtidig, når arbeidet måler 52 (54) 56 cm, felles klippe-m
av i hver side, og hver del strikkes ferdig for seg.
BAKSTYKKET
= 121 (141) 161 m.
Fortsett fram og tilbake i glattstrikk, og skrå til skuldre med
vende-m slik:
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Strikk til det gjenstår 8 (10) 12 m i slutten av p. Snu med
1 vende-m (se illustrasjon), og strikk til det gjenstår 8 (10) 12
m i motsatt side, snu med 1 vende-m. Forsett på denne
måten med 8,9,9,9 (10,11,11,11) 12,13,13,13 m færre i hver
side for hver gang = 35 (37) 37 m til nakke og 43 (53) 63
skulder-m. Strikk 1 p glattstrikk over alle m, samtidig som de
to løkkene i vende-m strikkes r eller vr sammen. Fell av.
HØYRE FORSTYKKE
Fortsett fram og tilbake i glattstrikk.
Samtidig som halsfellingene strikkes ferdig, skrås det til
skuldre mot skuldersiden som på bakstykket.
Strikk 1 p glattstrikk over alle m, samtidig som de to løkkene i
vende-m strikkes sammen. Fell av.
VENSTRE FORSTYKKE
Strikkes som høyre forstykke, men speilvendt.

Brett sårkanten på klippe-m midt foran inn mot vrangen,
og brett klippe-m en gang til, slik at de danner et belegg, og
sømmen blir skjult under belegget. Sy til.
HØYRE FORKANT
Strikkes som venstre forkant, men speilvendt.
HALSKANT
Sett m fra forkantene inn på p nr 4, samtidig som det strikkes
opp ca 10 m pr 5 cm langs halsen med 1 tråd farge 2 + 1 tråd
farge 4. M-tallet må være delelig med 4. Strikk 8 cm fram og
tilbake i vrangbordstrikk som på forkantene. Brett halskanten
dobbel mot vrangen, og sy til.
Sy i glidelås.

MADRASSTING

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
Strikk opp 88 (92) 96 m med 1 tråd farge 2 + 1 tråd farge 4
på p nr 4,5 innenfor 1 kant-m rundt ermeåpningen. Sett et
merke midt under ermet. Strikk rundt i glattstrikk.
Når ermet måler 3 cm, felles 1 m på hver side av merket ved
å strikke 2 vridd r sammen før merket og 2 r sammen etter
merket.
Gjenta fellingene på hver 5,5. (5.) 3,5. cm i alt 6 (6) 8 ganger
= 76 (80) 80 m.
Samtidig, når ermet måler 12 cm, skift til 1 tråd farge 1 +
1 tråd farge 4, og strikk 12 cm. Resten av ermet strikkes med
1 tråd farge 1 + 1 tråd farge 3.
Strikk til ermet måler 38 (36) 33 cm, eller ønsket lengde.
På siste omgang økes 8 m jevnt fordelt = 84 (88) 88 m.
NB! Prøv gjerne plagget på for å tilpasse ermelengden.
Skift til p nr 4, og strikk 5 cm vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
VENSTRE FORKANT
Sett de avsatte 9 m fra maskeholderen inn på p nr 4, og legg
i tillegg opp 1 kant-m mot oppklippskanten. Kant-m strikkes r
på alle p. Strikk vrangbordstrikk som før med 1 tråd
farge 1 + 1 tråd farge 3. Strikk til forkanten måler like langt
som tilsvarende «fargestykke» på jakken, når forkanten
strekkes godt. Skift til 1 tråd farge 1 + 1 tråd farge 4. Strikk
til forkanten måler like langt som tilsvarende «fargestykke»
på jakken, når forkanten strekkes godt. Skift til 1 tråd farge 2
+ 1 tråd farge 4, og strikk til forkanten tilsvarer lengden på
forstykket når den strekkes godt. Fell av kant-m, og sett de
resterende m på en maskeholder. Sy forkanten til forstykket.
Sy med madrassting innenfor 1 kant-m på forkanten. Pass på
at fargeskiftene stemmer med fargeskiftene i jakken.

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.
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DIAGRAM

Farge 1 + farge 4
Farge 2 + farge 4
Begynn bakstykket og
venstre forstykke (M-L)

Begynn høyre forstykke (alle størrelser)
Begynn bakstykket og venstre forstykke XS-S og XL-XXXL

Gjenta

1. Vende-m: Ta 1. m vr løs av.

2. Dra m til baksiden av høyre p (stram godt).

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