JAKKE,
HALS, LUE,
VOTTER OG
VEST
MODELL 318∙07+08

OPPSKRIFT

#DALEGARN #DALEJAKKE
#HOUSEOFYARN_NORWAY
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DALE PURE ECO FUR

DALE PURE ECO WOOL

318·07+08 JAKKE, HALS, LUE, VOTTER OG VEST
DESIGN

Kari Haugen

GARN

DALE PURE ECO FUR 70% økologisk ull,
25% alpakka, 5% polyamid,
50 gram = 55 meter
DALE PURE ECO WOOL 70% økologisk
ull, 30% alpakka,
50 gram = 112 meter

STØRRELSER
PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde
Hel lengde
Ermelengde
Vest
Overvidde
Hel lengde
Hjelmlue, hals
og votter

12

(24)

36

mnd

62
38
19

(68)
(40)
(22)

72
42
25

cm
cm
cm

58
32

(63)
(34)

68
36

cm
cm

GARNFORBRUK
Hjelmlue
DALE PURE ECO WOOL
Grå melert 1203
2
Votter
DALE PURE ECO FUR
Koksgrå melert 1104 1
DALE PURE ECO WOOL
Grå melert 1203
1
Hals
DALE PURE ECO WOOL
Grå melert 1203
2
TILBEHØR

nøster

(1)

nøste

(1)

nøste

(2)

nøster

8 store knapper til jakken (20 mm)
4 store trykknapper til vesten

PINNEFORSLAG
Rundp og strømpep nr 6 og 7
		Rundp og strømpep nr 4
STRIKKEFASTHET

12-18 (24-36) mnd

GARNFORBRUK
Jakke
DALE PURE ECO FUR
Koksgrå melert 1104 3
DALE PURE ECO WOOL
Grå melert 1203
4
Vest
DALE PURE ECO FUR
Koksgrå melert 1104/
Natur 1101
3

(3)

12 m mønsterstrikk i ECO FUR og ECO 		
WOOL på p nr 7 = 10 cm
(22 p i høyden = 10 cm)
24 m ribbemønster i ECO WOOL enkelt
garn på p nr 4 = 10 cm
20 m rillestrikk på p nr 4= 10 cm
10 m rillestrikk i ECO FUR på p nr 7 = 10 cm

(3)

3

nøster

(5)

6

nøster

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.

(3)

3

nøster

FORKORTELSER

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

STRIPEMØNSTER A

BAKSTYKKET

1.-2. p: Strikk i dobbel tråd DALE PURE ECO WOOL grå melert.

Fortsett å strikke etter Stripemønster A og Diagram B og tilbake

3.-4. p: Strikk enkel tråd DALE PURE ECO FUR koks melert.

til ermehullet måler 11 (12) 13 cm.

Gjenta 1.-4. p

Fell av.

JA KKE (318∙07)

HØYRE FORSTYKKE

FOR- OG BAKSTYKKET

Fortsett å strikke etter Stripemønster A og Diagram B og tilbake

Legg opp 64 (69) 74 m med DALE PURE ECO FUR koks melert

til ermehullet måler 11 (12) 13 cm.

på rundp nr 7 og strikk 1 p r tilbake.

Fell av.

Fortsett med stripemønster A og mønster etter Diagram B
fram og tilbake.

VENSTRE FORSTYKKE

Pass på å stramme trådene i begynnelsen av hver p.

Strikk som høyre forstykke.

Strikk til arbeidet måler 27 (28) 29 cm. Del arbeidet i hver
side med 13 (14) 15 m til hvert forstykke og 38 (41) 44 m

ERMET

til bakstykket og strikk hver del ferdig for seg.

Legg opp 20 (23) 25 med DALE PURE ECO FUR koks
melert på rundp nr 7 og strikk 1 p r tilbake.
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HETTE
Sett ett merke ca 3 (3,5) 4 cm inn mot midten på hver forkant.

DIAGR A M

Strikk opp 6 m pr 5 cm med DALE PURE ECO FUR koks melert
på rundp nr 7 innenfor merkene. M-tallet må være delelig på 4+2.
Strikk stripemønster A og mønster etter Diagram B fram
og tilbake.
Sett et merke midt bak. Øk 1 m på hver side av merket hver 3. cm

DIAGRAM

i alt 3 (4) 5 ganger. Økinger gjøres ved å plukke opp tråden mellom

B

2 m og strikkes den vridd r, de økte m strikkes etter hvert

Gjenta

med i mønsteret.
Strikk til hetten måler 21 (23) 24 cm.
Fordel m på 2 p. Legg p mot hverandre rette mot rette

1. p = vrangen

og strikk 1 m fra hver p r sammen, samtidig som det felles av.

Gjenta

Kant rundt hetten
Strikk opp 8 m pr 5 cm med 2 tråder DALE PURE ECO WOOL grå
melert på p nr 6 langs kanten på hetten. Strikk vrangbord 2 r, 2 vr
fram og tilbake til kanten måler 3 cm.

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen

Fell løst av med r og vr m.
Sy hver ende av hettekanten til langs forkantene.
Sy sammen ermene og sy dem i.
Sy i knapper.

Fortsett å strikke etter Stripemønster A og Diagram B
fram og tilbake.
Øk 1 m i hver side innenfor 1 m, hver 4. (4,5.) 5. cm i alt
4 ganger = 28 (31) 33 m.
Øk ved å plukke opp tråden mellom 2 m og strikke den vridd r.
Strikk til ermet måler 19 (22) 25 cm. Fell av.
Strikk ett erme til på samme måte

KNAPPHULLSKANT
Sett et merke 3 (4) 4,5 cm fra skulderen ned langs den ene
forkanten (venstre side til gutt/ høyre side til jente).
Strikk opp 8 m pr 5 cm med 2 tråder DALE PURE ECO WOOL
grå melert på p nr 6 fra merket. Strikk mønster etter Diagram B
fram og tilbake og fell til halsringing 1 m 2 ganger.
Når kanten måler ca 2 cm (likt alle størrelser) strikkes 4
knapphull med jevne mellomrom, det øverste ca 2 cm
fra kanten, det nederst ca 10 cm fra kanten.
Knapphull: Strikk 2 m r sammen, ett dobbelt kast, strikk
2 m vridd r sammen.
På neste p strikkes 1 r, 1 vridd r i det doble kastet.
Strikk til kanten måler ca 8 (9) 10 cm og strikk 4 nye
knapphull som før.
Strikk til kanten måler 10 (11) 12 cm.
Fell av.

KANT MED KNAPPER
Strikkes som knapphullskanten, men uten knapphull.

MONTERING
Sy sammen skuldrene.
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VEST (318∙08)

MONTERING

FOR - OG BAKSTYKKE

Sy sammen på skuldrene.

Legg opp 61 (67) 71 m med DALE PURE ECO FUR koks melert/

Sy i 4 trykknapper.

natur på rundp nr 7 og strikk rillestrikk fram og tilbake.
Når arbeidet måler 20 (21) 22 cm, felles 1 m i hver side til v-hals
fra retten.
Strikk 1 p. På neste p felles det til ermehull: Strikk 14 (15) 16 m,
fell 2 (3) 3 m, strikk 27 (29) 31 m, fell 2 (3) 3 m,

Gjenta disse 2 omg til arbeidet måler ca 2 (2) cm.
slutt med 1 omgang r.

HØYRE FORSTYKKE

På neste omgang felles slik:

=14 (15) 16 m.
Strikk 1 p uten å felle. På neste p felles 1 m i begynnelsen
av p til v-hals og 1 m i slutten av p til ermehull.
Fell videre til v-hals på hver 2. p 1 m til det gjenstår 7 (8) 8 m.

Strikkes som høyre forstykke, men speilvendt

BAKSTYKKET
27 (29) 31 m.
Strikk 1 p uten å felle. På neste p felles 1 m i hver side
til ermehull. Strikk til ermehullet fra delingen måler 11
(12) 13 cm. Fell av.

*2 r, 2 vr, 2 vr sammen, 3 vr*, gjenta *-* omgangen rundt
= 128 (144) m.
Fortsett med mønster, men strikk 6 vr i stedet for 7 vr.

Strikk 1 p uten å felle.

VENSTRE FORSTYKKE

på rundp nr 4 og strikk mønster rundt slik:
2. omgang: *2 r, 7 vr*, gjenta *-* omgangen rundt.

Strikk for- og bakstykke ferdig hver for seg.

Fell av.

Legg opp 144 (162) m med DALE PURE ECO WOOL grå melert
1. omgang: r

strikk 14 (15) 16 m.

Strikk til ermehullet fra delingen måler 11 (12) 13 cm.

HJELMLUE (318∙07)

Når arbeidet måler ca 4 (4) cm felles det ved å strikke *2 r, 2 vr, 2
vr sammen, 2 vr*, gjenta *-* omgangen rundt = 112 (126) m.
Fortsett med mønster, men strikk 5 vr i stedet for 6 vr.
Fortsett å felle på denne måten hver 2. cm og til det gjenstår
64 (72) m
Fortsett med 2 r, 2 vr til arbeidet fra siste felling måler 6 (7) cm.
Strikk 1 omgang r hvor det økes jevnt fordelt til 80 (90) m. Videre
strikkes 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr. Strikk 1 omgang r
og fell 10 (12) m midt foran = 70 (78) m.
Strikk r fram og tilbake (= rillestrikk) og fell i hver side hver 2. p
2,1,1,1 m (likt alle størrelser) = 60 (68) m.
Strikk til arbeidet fra m som ble felt midt foran måler 13 (15) cm.
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Fell av 20 (23) m i hver side.
Fortsett over de midterste 20 (22) m til dette stykket måler like
langt som de avfelte m i hver side, samtidig som det felles 1 m
i hver side hver 3. cm 3 ganger.
Fell av.

MONTERING
Sy midtfeltene til sidefeltene.
Kant foran
Strikk opp 10-11 m pr 5 cm med DALE PURE ECO WOOL
grå melert på rundp nr 4 rundt hele kanten.
Strikk vrangbord rundt 2 r, 2 vr til kanten måler 2 cm.
Fell av med r og vr m.

HA LS (318∙07)
Legg opp og strikk som hjelmluen, til og med halsen
i 2 r, 2 vr.
Strikk til kanten fra siste felling måler 13 (15) cm.
Fell av med r og vr m.
Brett halskanten dobbel utover.

VOTTER (318∙07)
Venstre vott
Legg opp 20 (24) m med 2 tråder DALE PURE ECO WOOL grå
melert på strømpep nr 6 og strikk vrangbord rundt 2 r, 2 vr til
arbeidet måler 5 (6) cm.
Skift til DALE PURE ECO FUR koks melert og strømpep nr 7.
Strikk glattstrikk og fell p 1. omgang 4 m jevnt fordelt = 16 (20) m.
Når arbeidet fra vrangborden måler 2 cm, felles de 3 siste m
på omgangen til tommelhull. På neste omgang legges det opp
3 nye m over de felte.
Strikk til votten måler ca 6 (7) cm fra vrangborden. Sett ett merke
i begynnelsen av omg og etter 8 (10) m. Fell 1 m på hver side
av hvert merke ved å strikke 2 m vridd r sammen før merket
og 2 m r sammen etter merket. Strikk 1 omg uten å felle.
Gjenta fellingene på hver omgang til det gjenstår 2 m.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m og fest godt.
Tommel
Strikk opp 3 (4) m på undersiden av fellingen og 3 (4) m
på oversiden pluss 1 m i hver side med DALE PURE ECO FUR
koks melert på strømpep nr 6 = 8 (10) m.
Strikk glattstrikk rundt til tommelen måler ca 2 cm. Strikk 2 r
sammen omgangen rundt = 4 (5) m.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m og fest godt.
Strikk en vott til på samme måte, men med tommel i motsatt side.
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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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