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306-06
LANGJAKKE MED V-HALS
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
KIDSILK ERLE 56 % mohair, 26 % silke,
18 % ull, 50 gram = ca 325 meter

DESIGN

Olaug Kleppe

STØRRELSER

(XS) S

(M)

L

PLAGGETS MÅL
Overvidde
(89) 96 (102) 109
Lengde
(88) 90 (92) 94
Ermelengde
(43) 44 (45) 46

(XL)

XXL (XXXL)

(116) 122 (129) cm
(96) 98 (100) cm
(47) 48 (49) cm

GARNFORBRUK
2621 Beige
(150) 200 (200) 250 (250) 300 (300)
PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep 4,5. Heklenål nr 4

TILBEHØR
		

1 knapp. Vi har brukt knapp fra
Hjelmtvedt K370505, 35mm, col sand

g

STRIKKEFASTHET 18 m glattstrikk = 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,
lm = luftmaske, kjm = kjedemaske,
fm = fastmaske, arb = arbeid,
str = størrelser, beg = begynn

© 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 BAKSTYKKE
Legg løst opp på rundp nr 4,5 (184) 200 (216) 232 (248) 264
(280) m. Strikk fra vrangen: 1 r (= kantm), vr til det står igjen 1 m,
strikk denne m r (= kantm). Sett et merke i hver side med (46)
50 (54) 58 (62) 66 (70) m til hvert forstykke og (92) 100 (108) 116
(124) 132 (140) m til bakstykket. Fortsett fram og tilbake med
glattstrikk over alle m unntatt kantm som strikkes r både på retten og vrangen. Når arb måler 12 cm (alle str) felles det 1 m på
hver side av hvert sidemerke ved å strikke 2 m vridd r sammen,
1 r før hvert merke og 1 r, 2 r sammen etter hvert merke. Fell
videre på samme måte ca hver (9,5) 8 (7) 6,5 (6) 5,5 (5) cm til i
alt (6) 7 (8) 9 (10) 11 (12) fellinger = (160) 172 (184) 196 (208) 220
(232) m igjen. Når arb måler (69) 70 (71) 72 (73) 74 (75) cm deles
det inn i for- og bakstykke: Strikk (36) 39 (42) 45 (48) 51 (54) m =
ene forstykket, fell av de neste 8 m = under ermet, strikk (72) 78
(84) 90 (96) 102 (108) m = bakstykket, fell av 8 m, strikk de siste
(36) 39 (42) 45 (48) 51 (54) m = andre forstykket. Strikk hver del
ferdig for seg.

BAKSTYKKET
Fortsett med glattstrikk og fell for ermehull i hver side annen hver p (2,1,1) 2,2,1 (2,2,1,1) 2,2,1,1,1 (2,2,2,1,1) 2,2,2,1,1,1
(2,2,2,1,1,1,1) m = (64) 68 (72) 76 (80) 84 (88) m igjen. Fortsett
uten felling til arb måler (17) 18 (19) 20 (21) 22 (23) cm fra delingen i sidene. Fell av de midterste (20) 22 (24) 26 (28) 30 (32) m
for nakken. Strikk hver side for seg og fell videre ved nakkesiden
annen hver p 3,2 m = (17) 18 (19) 20 (21) 22 (23) m igjen til skulder. Når arb måler (19) 20 (21) 22 (23) 24 (25) cm fra delingen i
sidene, felles skulderm av.

FORSTYKKENE
Strikk som til bakstykket og fell for ermehull på samme måte,
samtidig som det felles for V-hals annen hver p (på p fra rettsiden) 1 m innenfor kantm ved å strikke 2 r sammen på venstre
forstykke, på høyre forstykke tas 1 m løs av r, strikk 1 r, trekk den
løse m over. Fell i alt (15) 16 (17) 18 (19) 20 (21) ganger.
Fell av skulderm ved samme lengde som på bakstykket.
Strikk det andre forstykket på samme måte, men speilvendt.

ERMER
Legg løst opp på strømpep nr 4,5 (44) 44 (46) 46 (48) 48 (50) m.
Strikk glattstrikk rundt og øk 1 m på hver side av 2 midtm midt
under ermet ca hver (4,5) 3,5 (3,5) 3 (3) 2,5 (2,5) cm i alt (8) 10
(11) 13 (14) 16 (17) ganger = (60) 64 (68) 72 (76) 80 (84) m.
Når ermet måler oppgitt lengde, felles 8 m midt under ermet =
(52) 56 (60) 64 (68) 72 (76) m igjen. Fortsett fram og tilbake og
fell for ermetopp i beg av hver p 3,4,5,6,7 m til alle str. Fell av de
resterende m. Strikk et erme til på samme måte.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene.

FOR- OG HALSKANT
Beg nederst på høyre forstykke og hekle fm opp til ca 2 cm før
første felling for V-hals, hekle så et knapphull:
Hekle 4-5 lm, snu og hopp over de siste 4-5 fm og hekle 1 kjm
i neste fm, snu og hekle kjm langs lm, fortsett med fm langs
V-hals, nakke og ned langs venstre side. NB! Hold jakken litt inn
over nakken.
Sy i ermene: Fest ermet midt på skulderen og i ermehullets
underkant. Beg på skulderen og sy hver side for seg.
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Garn brukt
i denne oppskriften

KIDSILK

ERLE
56 % mohair
26 % silke 18 % ull
Produsert i EU/Romania

KIDSILK 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
at du kan strikke Kidsilk Erle med tynnere
eller tykkere pinner alt etter hvilket resultat
du ønsker.
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5,5

18
50 gram = ca 325 meter

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
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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