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LOFOTEN JAKKE & LUE

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
BABY ULL 100 % merinoull
50 gram = 165 meter

DESIGN

Olaug Kleppe
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GARNFORBRUK
Jakke og lue
Lys blå 5701
Grå melert 0007
Halvbleket hvit 0017
Koksgrå melert 0083
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TILBEHØR
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knapper

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 2 og 2,5
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STRIKKEFASTHET

32 m x 40 omg glattstrikk = 10 x 10 cm
32 m x 38 omg glattstrikk med
		mønster = 10 x 10 cm
ALTERNATIVT GARN: PURE ECO BABY WOOL
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
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JA KKE
FOR- OG BAKSTYKKE
Legg opp 153 (169) 185 (201) 217 m med lys blå på rundp nr 2.
Strikk vrangbord 1 r, 1 vr fram og tilbake 2 (2,5) 2,5 (3) 3 cm. Legg
opp 4 nye m i slutten av p, disse m er oppklippsm og er ikke
med i mønsteret og videre m-tall.
Skift til p nr 2,5. Fortsett rundt. Strikk mønster etter Diagram A,
videre glattstrikk med lys blå. Når arbeidet måler 10 (12) 15 (17) 19
cm, strikkes mønster etter Diagram B.
NB! På omgangen merket med pil deles arbeidet inn i for- og
bakstykke: Strikk 30 (34) 38 (42) 46 m = forstykket, fell av de
neste 13 m = under ermet, strikk 67 (75) 83 (91) 99 m = bakstykket, fell av de neste 13 m, strikk 30 (34) 38 (42) 46 m = andre
forstykket. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 44 (46) 48 (50) 52 m med lys blå på strømpep nr 2.
Strikk vrangbord 1 r, 1 vr rundt 3 (4) 4 (5) 5 cm.
Strikk 1 omgang r, samtidig som det økes 6 (6) 8 (8) 10 m jevnt
fordelt = 50 (52) 56 (58) 62 m. Skift til p nr 2,5. Strikk glattstrikk
og mønster etter Diagram A, tell ut fra midt på erme hvor diagrammet begynner.
Fortsett med lys blå, samtidig som det økes 1 m på hver side av
1 merkem midt under ermet ca hver 2 (1,5) 2 (1,5) 1,5 cm i alt 5
(7) 8 (10) 11 ganger = 60 (66) 72 (78) 84 m.
Når ermet måler 8 (10) 13 (15) 17 cm, strikkes mønster etter
Diagram B.
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Fell av 13 m midt under erme til ermehull på samme omgang

det felles videre for halsen i begynnelsen av hver p 2,2 m (likt alle

som på bolen = 47 (53) 59 (65) 71 m.

størrelser) i hver side, videre 1 m til det er felt til raglan i alt i alt 18

Strikk et erme til på samme måte.

(20) 22 (24) 26 ganger på bakstykket.
Sett de resterende m på en hjelpep.

RAGLANFELLING
Sett alle delene inn på rundp nr 2,5 i denne rekkefølgen:

HALSKANT

Ene forstykket, ene ermet, bakstykket, andre ermet, andre

Strikk opp ca 9-10 m pr 3 cm (m-tallet må være delelig med 2

forstykket = 221 (249) 277 (305) 333 m (+ de 4 klippemaskene).

m + 1) med lys blå på p nr 2 over halskanten på ene forstykket,

Sett et merke i alle 4 sammenføyningene.

strikk r over m på hjelpep, strikk opp samme antall masker langs

Fortsett med mønster etter Diagram B over alle m. Strikk 1

halskanten på andre forstykket = 1 p r fra retten.

omgang. På neste omgang felles raglan i alle 4 merkene ved å

Strikk videre fram og tilbake 1 r, 1 vr.

strikke 2 m vridd r sammen før hvert merke og 2 m r sammen

Strikk til halskanten måler 4 (4) 5 (5) 5 cm.

etter hvert merke (= 8 m felt på omgangen).

Fell løst av med r og vr m.

Fell videre til raglan på hver 2. omgang i alt 14 (15) 16 (18) 19
ganger, men når mønster B er ferdig strikket, forsett med lys blå

MONTERING

til hel lengde. Etter fellingene er det 16 (19) 22 (24) 27 m på hvert

Damp lett over arbeidet. Sy maskinsømmer i hver side av de 4

forstykke.

oppklippsm midt foran og klipp opp.

Fell av til hals de 4 klippemaskene + 4 (5) 6 (6) 7 m på hver side

Sy sammen under ermene.

av disse. Fortsett med glattstrikk fram og tilbake, samtidig som

DIAGRAM
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Lys blå
Grå melert
Koksgrå melert
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FORKANTER
Strikk opp langs forkanten på knappesiden (venstre side jente/
høyre side gutt) på samme måte som langs halskanten.
Strikk også opp over halve halskanten = 1 p r fra retten. Strikk
glattstrikk fram og tilbake 1,5 cm (likt alle størrelser). Strikk 1 p r fra
vrangen eller vr fra retten = brettekant, 1,5 cm glattstrikk. Fell av
med r m.
Brett kanten dobbel mot vrangen og sy den til.
Sett merker til knappene:
Den nederste midt på vrangborden, den øverste midt på halskanten og de øvrige med jevne mellomrom.
Strikk den andre forkanten på samme måte, men med tilsvarende
knapphull midt på forkanten på hver side av brettekanten.

KNAPPHULL
Fell av 3 m, på neste p legges opp 3 nye m over de felte.
Sy i knappene. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy den
til. Sy til rundt knapphullene.

LUE
Legg opp 104 (112) 120 (128) 136 m med lys blå på liten rundp
eller strømpep nr 2. Strikk 1 r, 1 vr rundt 2 (2) 2,5 (2,5) 2,5 cm. Skift
til p nr 2,5.
Strikk glattstrikk og mønster etter Diagram A.
Fortsett med lys blå. Når luen måler 14 (15) 16 (17) 18 cm
begynner fellingene i toppen:
Strikk 11 (12) 13 (14) 15 r, 2 r sammen omgangen rundt. Strikk 1
omgang uten felling. Neste omgang strikkes 10 (11) 12 (13) 14 r,
2 r sammen. Strikk 1 omgang uten felling. Fell videre på samme
måte hver 2. omgang til det står igjen 16 m. Klipp av garnet, trekk
tråden gjennom m og fest den godt.
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Garn brukt
i denne oppskriften

BABY ULL
100 % superwash merino
Australsk merinoull
Garnprodusent ITPGroup.no

BABY ULL er et 4-tråds superwash
behandlet ullgarn spunnet av australske
merinoull i den fineste fiberkvaliteten.
Garnet er velkjent blant alle som kjenner
Dales Baby-kataloger. Våre Baby-kata
loger er blitt rene samleobjekter, og både
garnet og design har en sterk posisjon
blant strikkefolket. Men husk at du ikke
bare kan strikke myke fine babyplagg.
Baby Ull er supert til fine topper, jumpere og kardigans til både voksne og barn.
Baby Ull har to veiledende strikkefast
heter avhengig av bruksområdet og
hvilken type plagg du strikker. Husk at
det er strikkefastheten som er oppgitt i
oppskriften du skal følge.
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32
50 gram = ca 165 meter

•
•
•
•

Ullvugge 40 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt
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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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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no

19
FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY
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FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN

FOTO: ELISABETH TØNNESSEN | STYLIST: SIV JUNE SKANDSEN OG NINA KVESETH, TEAM MODERN DESIGN | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO OG TRYKK: KAI HANSEN TRYKKERI | TAKK TIL DESIGNSPIRIT.NO

01

