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GARN

DALE PURE ECO WOOL 70% økologisk
ull, 30% Alpakka, 50 gram = 112 meter
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(2)
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PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde
Hel lengde
Ermelengde
Bukse
Vidde
Benlengde
GARNFORBRUK
Jakke
Natur 1201
Lys grå melert 1202
Bukse
Lys grå melert 1202
Lue
Natur 1201

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
RILLESTRIKK FRAM OG TILBAKE		 Strikk r alle p.

TILBEHØR

PINNEFORSLAG

6
(6)
7
Elastikk til bukse

(7) knapper
RILLESTRIKK RUNDT 		Strikk 1 omgang vr, 1 omgang r. 		
			Gjenta disse 2 omgangene.

Rundp og strømpep nr 3,5 og 4
De 6 første og 6 siste m på p er kantm og strikkes r på alle p.

STRIKKEFASTHET

26 m mønster A på p nr 4 = 10 cm
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
		

JA KKE (318∙04)
FOR - OG BAKSTYKKE
Legg opp (124) 134 (144) 154 m med natur på rundp nr 3,5
og strikk rillestrikk fram og tilbake til kanten måler ca 3 cm.
Samtidig som det på 6. p strikkes ett knapphull høyre side jente/
venstre side gutt. Gjenta ca hver (4,5) 5 (5) 5,5 cm.
Knapphull: Strikk 1 r, 2 m r sammen, 2 kast, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 1 r. På neste p strikkes 1 r, 1 vridd
r i det doble kastet.
Skift til p nr 4, og strikk 1 p r fra retten, samtidig som det økes
21 (23) 25 (27) m jevnt fordelt i de midterste 112 (122) 132 (142)
m = 145 (157) 169 (181) m.
Strikk videre med denne inndeling: Strikk 6 kantm, mønster etter
Diagram A, 6 kantm.
Når arbeidet måler ca 17 (20) 23 (26) cm, siste p ved merket
X i diagrammet. Fell til ermehull fra vrangen slik:
Strikk 34 (37) 40 (43) m, fell 8 m, strikk 61 (67) 73 (79) m,

fell 8 m, strikk 34 (37) 40 (43) m.
Strikk for- og bakstykket ferdig hver for seg.
Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

BAKSTYKKET
Fortsett med mønster etter Diagram A fram og tilbake.
På neste p (= 3. p) fra retten felles det til raglan i hver side ved
å strikke 2 r sammen i begynnelsen av p og 2 vridd r sammen
i slutten av p. Gjenta fellingene i hver side hver 2 p til det er felt
til raglan i alt 17 (18) 20 (22) ganger.
Fell av de resterende 27 (31) 33 (35) m.

VENSTRE FORSTYKKE
Strikk videre og fell til raglan i begynnelsen av p som på bakstykket.
Når det er felt til raglan 12 (13) 15 (16) ganger, felles det til hals 12 (13)
13 (14) m i begynnelsen av p fra vrangen og videre på hver 2. p 2 m 1
gang og videre 1 m til halsfellingen møter raglanfellingen.
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HØYRE FORSTYKKE

tas 1.m tas løs av.

Strikk og fell som venstre forstykke, men speilvendt.

Strikk 1 omgang glattstrikk over alle m.
Skift til p nr 3,5. Strikk vrangbord 1 r, 1 vr til kanten 6 cm.

ERMET

Fell av med r og vr m.

Legg opp 30 (32) 36 (38) m med lys grå på strømpep

Brett kanten dobbel mot vrangen og sy til med løse m.

nr 3,5 og strikk riller rundt som på for- og bakstykket.

La det være en åpning til å trekke i elastikk.

Skift til strømpep nr 4 og strikk 1 omgang r, samtidig som

HJELMLUE (318∙04)

det økes 4 (4) 6 (6) m jevnt fordelt = 34 (36) 42 (44) m.
Strikk mønster etter Diagram B, tell ut fra midt på erme

Legg opp 68 (74) 80 (86) m med natur på strømpep nr 3,5.

hvor diagrammet begynner. Sett ett merke rundt 1 m midt

Strikk vrangbord rundt 1 r, 1 vr til arbeidet måler 6 (6) 7 (8) cm.

under ermet = merkem.

Skift til p nr 4 og strikk 1 omgang r, samtidig som det økes

Videre økes 1 m på hver side av merkem hver 2. cm (likt alle

32 (34) 36 (38) m jevnt fordelt = 100 (108) 116 (124) m

størrelser) 7 (8) 8 (9) ganger = 48 (52) 58 (62) m. Strikk til

Sett ett merke i begynnelsen av omgangen = midt bak.

ermet måler ca 16 (20) 23 (26) cm slutt med samme p som

Strikk mønster etter Diagram C. Når det er strikket 2 (3) 4 (5)

på for- og bakstykket.

omganger, settes 13 (15) 17 (19) m midt foran på en hjelpep.

Fell 7 m (merkem og 3 m på hver side) til ermehull

Strikk videre fram og tilbake og fell i hver side på hver 2. p 3,2,1,1 m

= 41 (45) 51 (55) m.

(likt alle størrelser) = 73 (79) 85 (91) m. Strikk til arbeidet fra m midt

Strikk videre fram og tilbake og fell til raglan i hver side

foran måler (12) 13 (14) 15 cm.

på hver 2. p som på bakstykket i alt (17) 18 (20) 22 ganger.

Fell av 25 (27) 29 (31) m i hver side. Fortsett over de midterste

Fell av de siste (7) 9 (11) 11 m.

23 (25) 27 (29) m til dette stykket er like langt som de avfelte m

Strikk ett erme til på samme måte.

i hver side, samtidig som det felles 1 m i hver side ca. hver
2,5 cm (likt alle størrelser) 3 ganger = 17 (19) 21 (23) m.

MONTERING

Sett m på en hjelpep.

Sy i ermene.

Sy midtfeltet til sidefeltene.

KR AGE (318∙04)

Kant foran

Begynn i overgangen mellom forkant og forstykke.

åpningen foran, ta med m på hjelpep.

Strikk opp ca 11 m pr 5 cm med natur på rundp nr 3,5 langs

Strikk vrangbord rundt 1 r, 1vr til kanten måler ca 3 cm.

halsringningen og strikk rillestrikk fram og tilbake, samtidig som

Fell av med r og vr m.

DIAGRAM

A
Strikk opp ca 11 m pr 5 cm med natur på strømpep
nr 3,5 rundt
X

1. p = retten

Gjenta Begynn her

det på 3. p økes 6 (7) 8 (9) m jevnt fordelt. Strikk til kragen
måler 3,5 (4) 4,5 (5) cm. Klipp av garnet.
Strikk opp m langs hver kortside foran og strikk 1 p r fra vrangen.

DIAGR A M

Fell løst av med r m.
Sy i knapper.

X

BUKSE (318∙04)

Gjenta

X

Gjenta

DIAGRAM

A

B

Gjenta
1. p = retten
Gjenta Begynn her

Begynn nederst på det ene benet. Legg opp 36 (38) 40 (42) m med
lys grå på strømpep nr 3,5 og strikk rillestrikk rundt til arbeidet måler
4 cm (likt alle størrelser).

Gjenta

X

Midt på Gjenta
erme

Gjenta

Gjenta

B

C

Sett ett merke i begynnelsen av arbeidet = innsiden av benet.
Skift til strømpep nr 4 og strikk videre i glattstrikk. Øk 1 m
på hver side av merket hver 1,5. cm i alt 12 (13) 15 (16) ganger
= 60 (64) 70 (74) m. Strikk til arbeidet måler 22 (25) 28 (31) cm.
Strikk ett ben til på samme måte.

Gjenta

Sett bena inn på samme rundp med økingene mot hverandre.
Omgangen begynner i den ene siden. Strikk 1 omgang glattstrikk.

Midt på Gjenta
erme

Gjenta

Midt bak

Gjenta

Sett et merke rundt 2 m midt foran og 2 m midt bak og fell 1 m
på hver side av merkem hver 3. omg i alt 3 (3) 4 (4) ganger = 108
(116) 124 (132) m. Strikk til buksen fra skrittet måler 13 (15) 17 (19) cm.

C

Strikk buksen høyere bak slik: Strikk 8 (9) 7 (8) m forbi de 2 merkem
bak, snu og strikk 8 (9) 7 (8) m forbi merkem på den andre siden.
Fortsett slik, med 8 (9) 7 (8) m mer hver gang, til det er snudd i alt
3 (3) 4 (4) ganger til hver side. For å unngå hull når det snus,

R på retten, vr på vrangen
på retten,Midt
r påbak
vrangen

Gjenta
Vr
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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