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326∙01 REGNBUE JAKKE
DESIGN

Bente Presterud Røvik

GARN

FALK 100 % ren, ny ull – superwash,
50 gram = ca 106 meter
ERLE 56 % mohair, 26 % silke,
18 % ull, 50 gram = ca 325 meter

NB! Du kan strikke med FALK,
LANOLIN WOOL, LERKE og HEILO
etter samme oppskrift.
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GARNFORBRUK
FALK
Snøhvit 0010
Lys turkisblå 5815
Minkbrun 2671
Kinablå 5943
Lys grønn 9133
Oransje 3418
Skarp rosa 4516
Rødlilla 9902
ERLE
Lys grå 3502
Hvit m/ sølv 0011
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TILBEHØR

5 knapper

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 8 og 9

STRIKKEFASTHET

12 m glattstrikk med 1 tråd FALK
og 2 tråder ERLE på p nr 9 = 10 cm

FORKORTELSER

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

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.

STRIPEMØNSTER

7 cm kinablå

Begynn øverst i mønsteret på bolen. Begynn som beskrevet

1 cm lys grønn

ved * og ** på ermene.

5 cm lys turkisblå

Stripemønsteret strikkes hele tiden med 1 tråd FALK og 1

3 cm minkbrun

tråd hver av grå og hvit m/sølv ERLE = 3 tråder.

7 cm snøhvit

Det er kun FALK-fargen som skifter underveis, slik:

**1 cm kinablå

7 cm lys turkisblå

5 cm lys grønn

1 cm minkbrun

3 cm lys turkisblå

5 cm snøhvit

7 cm minkbrun

3 cm kinablå

1 cm snøhvit

7 cm lys grønn

5 cm kinablå

1 cm lys turkisblå

3 cm lys grønn

* 5 cm minkbrun

Gjenta fra toppen, med 7 cm lys turkisblå osv.

3 cm snøhvit
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FOR- OG BAKSTYKKET

MONTERING

Legg opp 75 (81) 87 (93) m med 1 tråd lilla FALK og 1 tråd

Sy sammen på skuldrene.

hver av grå og hvit m/sølv ERLE på rundp nr 8. Strikk vrang-

Sy i ermene.

bord fram og tilbake med 1 r, 2 vr (sett fra retten), og med
1 kantm i hver side, til arbeidet måler 4,5 cm.

Knappekantene: Bruk 1 tråd oransje FALK og 1 tråd hver av

Kantm strikkes r på alle p.

grå og hvit m/sølv ERLE, og rundp nr 8.

Skift til rundp nr 9.

Strikk opp ca 6 m pr 5 cm fra retten langs venstre forkant,

Strikk stripemønster (start fra toppen av mønsteret) og

innenfor kantm. M-tallet må være delelig med 3. Strikk 3,5

glattstrikk med vrangen ut, med 1 kantm i hver side.

vrangbord fram og tilbake med 1 r, 2 vr (sett fra retten), med

Juster m-tallet til 78 (83) 90 (95) m på 1. p.

1 kantm i hver side.

Sett et merke på hver side av de midterste 40 (43) 46 (49) m

Fell av.

(= bakstykket) med 18 (19) 21 (22) m og 1 kantm i hver side til

Merk av til 5 knapphull på høyre forstykke: Det øverste skal

forstykker.

være i halskanten (som strikkes til slutt), de øvrige nedover

Når arbeidet måler 7 cm økes 1 m på hver side av merkene.

med 7,5 (8) 8,5 (9) cm mellomrom.

Gjenta økingene på hver 2,5. cm ytterligere 9 (10) 11 (12)

Strikk knappekant som på venstre forkant, men når kanten

ganger = 118 (127) 138 (147) m. Når arbeidet måler 36 (38) 41

måler 1,5 cm felles til knapphull ved merkene.

(43) cm deles arbeidet i to ved merkene, til for- og bakstykke.

Knapphull (fra retten) = Fell av 1 m. På neste p legges opp

Hver del strikkes ferdig for seg.

1 nye m over den felte m.

BAKSTYKKET

Halskant: Bruk 1 tråd skarp rosa FALK og 1 tråd hver av grå

= 60 (65) 70 (75) m.

og hvit m/sølv ERLE, og rundp nr 8.

Strikk videre fram og tilbake i stripemønster og glattstrikk

Strikk opp ca 6 m per 5 cm fra retten rundt halsen og over

med vrangen ut. Når arbeidet måler 53 (56) 60 (63) cm felles

knappekantene. M-tallet må være delelig med 3. Strikk 3,5

det til skulder i hver side på hver 2. p 4,5,5,5 (4,4,4,4,5)

cm vrangbord fram og tilbake med 1 r, 2 vr (sett fra retten),

4,4,5,5,5 (4,4,4,4,4,5) m. Samtidig, når arbeidet måler 54 (57)

og 1 kantm i hver side. Etter 1,5 cm strikkes det siste knapp-

62 (66) cm, felles de midterste 18 (19) 20 (21) m av til nakke.

hullet.

Hver del strikkes ferdig for seg. Fortsett med skulderfellinger

Fell av.

som før, og fell samtidig til nakken på hver 2. p 2 m 1 gang.

Sy i knappene.

Etter alle nakke- og skulderfellinger er det ingen m igjen, og
arbeidet måler ca 57 (61) 65 (69) cm.

TIPS
Børst plagget med en myk børste slik at overflaten blir

FORSTYKKENE

lodden.

= 28 (30) 33 (35) m + 1 kantm.
Strikk videre fram og tilbake i stripemønster og glattstrikk
med vrangen ut, med 1 kantm mot midt foran. Når arbeidet
måler 52 (55) 59 (62) cm, felles 3 (3) 4 (4) m mot midt foran
av til hals. Fell videre til hals på hver 2. p 4,2,1 m. Samtidig,
når arbeidet måler 53 (56) 60 (63) cm, felles det til skulder
som på bakstykket.
Etter alle hals-og skulderfellinger er det ingen m igjen.

ERMENE
Legg opp 24 (24) 27 (27) m med 1 tråd oransje FALK og 1 tråd
hver av grå og hvit m/sølv ERLE på strømpep nr 8 og strikk
vrangbord rundt med 1 r, 2 vr til arbeidet måler 4,5 cm.
Skift til strømpep nr 9.
Vreng ermet.
Strikk rundt i glattstrikk og stripemønster, MEN start ved *.
Juster m-tallet til 25 (27) 28 (30) m på 1. omgang.
Når arbeidet måler 5 cm økes 2 m midt under ermet. Gjenta
økingene på hver 3,5. cm ytterligere 7 (7) 8 (8) ganger = 41
(43) 46 (48) m. Fell av når arbeidet måler 24 (26) 29 (31) cm.
Vreng ermet tilbake.
Strikk et erme til på samme måte, MEN start ved ** i
stripemønsteret.
HOUSE OF YARN | DALE GARN | FALK & ERLE | DG326·01

3

GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN

ERLE
56 % kid mohair
26 % silke, 18 % ull
Produsert i EU

Erle er et luftig, børstet mohairgarn
i luksusklassen som blir til lekre, florlette
og myke plagg. Bruk det enten alene
eller prøv å strikke det sammen med
andre garnkvaliteter. Enten lagt dobbelt,
som mønstereffekt sammen med et
rundspunnet ullgarn eller Alpakka.
Husk at den oppgitte strikkefastheten
er veiledende, og du kan også strikke
Erle tykkere pinner og få et ennå lettere
og luftigere resultat.
Strikkefasthet: 18 masker i glattstrikk
på pinne nr 5,5 = 10 cm.

10

5,5

18
50 gram = ca 325 meter

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

50 gram = ca 325 meter.

FALK
100 % ren, ny ull – superwash
Sør-Amerikansk ull

Falk er et 4-tråds superwashbehandlet
garn i ren, ny ull. Falk er et virkelig flerbruksgarn. Du velger Falk til barnehageklær, kofter, skigensere samt gensere og
jakker til både liten og stor. Dessuten
passer det til alt av tilbehør fra votter og
vanter til støvelfôr, luer, skjerf og halser.
Falk blir like fint uansett strikketeknikker.
Flerfarget mønsterstrikk, fletter og aranmønster, rille- og hullstrikk og alle typer
strukturmønster passer i Falk.
NB! Husk at du kan strikke med Falk,
Lerke og Heilo etter samme oppskrift.

10

4

22
50 gram = ca 106 meter

•
•
•
•

Ullvugge 40 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne nr 4 = 10 cm.
50 gram = ca 106 meter.
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
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HOUSEOFYARN
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