LEAH
LA NGJAKKE
MODELL 337∙04

HEILO

#DALEGARN #DG
#HOUSEOFYARN_NORWAY

337∙04 LEAH LA NGJAKKE
DESIGN

Bente Presterud Røvik

GARN
		

HEILO 100 % ren, ny norsk ull,
50 gram = ca 100 meter

STØRRELSER

XS/S

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
125
Hel lengde midt bak ca 74
Ermelengde ca
43

(M/L)

XL/XXL

(133)
(77)
(43)

141
80
43

3,5+4,5 3,5+4,5 3,5+4,5

1 HEILO

cm
cm
cm

GARNFORBRUK
Hvit 0010
Lys grå melert 0004

21
(23)
25
nøster
1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG
		

Liten og stor rundp
og strømpep nr 3,5 og 4,5

TILBEHØR
		
		

Delbar glidelås i passende lengde
Eventuelt bånd (for å dekke
glidelåsens sårkant)

STRIKKEFASTHET

20 m mønster på p nr. 4,5 = 10 cm

Alternativt garn: NATURAL LANOLIN WOOL,
PURE ECO WOOL, FALK eller LERKE
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

LOMMEPOSE

HØYRE BAKSTYKKE

Legg opp 30 m med hvit på p nr 3 og strikk fram og tilbake

Strikkes som venstre bakstykket, men speilvendt, slik:

i glattstrikk med vrangen ut, med 1 kantm i hver side, i 10 cm.

Legg opp 65 (69) 73 m med hvit på p nr 3,5.

Kantm strikkes r på alle p.

Strikk fram og tilbake, 1 p r (= vrangen), deretter neste p slik:

Legg arbeidet til side og strikk en lommepose til.

1 kantm, 15 m mønster etter diagram B, 48 (52) 56 m mønster
etter diagram A (start ved pil B), 1 kantm.

VENSTRE BAKSTYKKE

Kantm strikkes r på alle p.

Legg opp 65 (69) 73 m med hvit på p nr 3,5.

Strikk videre fram og tilbake med denne inndelingen.

Strikk fram og tilbake, 1 p r (= vrangen), deretter neste p slik:

Når arbeidet måler 10 cm skiftes til p nr 4,5.

1 kantm, 48 (52) 56 m mønster etter diagram A (start ved pil A),

Når arbeidet måler 15 (17) 19 cm strikkes neste p fra retten slik:

15 m mønster etter diagram B, 1 kantm.

Strikk til det gjenstår 2 m, strikk disse vridd r sammen (nedtaket

Strikk videre fram og tilbake med denne inndelingen.

i den høyre m gjøres i m under forrige p).

Når arbeidet måler 10 cm skiftes til p nr 4,5.

Legg arbeidet til side og strikk høyre bakstykke.

Når arbeidet måler 15 (17) 19 cm strikkes neste p fra retten slik:
Strikk 2 m r sammen (nedtaket i den venstre m gjøres
i m under forrige p), strikk ut p som før = 64 (68) 72 m.
Legg arbeidet til side og strikk høyre bakstykke.
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BAKSTYKKET
Sett høyre og venstre bakstykke inn på samme p nr 4,5, slik
at det blir 96 (104) 112 m diagram A på midten, 15 m diagram
B på hver side av disse og 1 kantm ytterst i hver side =
128 (136) 144 m. Strikk fram og tilbake i mønster som før
over alle m, på første p (= vrangen) strikkes de 2 midterste
m vr sammen = 127 (135) 143 m.
Når arbeidet måler 49 (50) 51 cm felles 6 m til ermehull i hver
side = 115 (123) 131 m.
Fortsett fram og tilbake, med 1 kantm i hver side, 9 m diagram
B innenfor disse, og de midterste 95 (103) 111 m i diagram
A som før.
Raglan: Når ermehullet maskerett måler 1,5 cm strikkes neste
p fra vrangen slik:
11 r (= 1 kantm + 9 m mønster etter diagram B + 1 r),
1 vr, 1 r, 1 vr, r til det gjenstår 14 m, 1 vr, 1 r, 1 vr, 11 r (= 1 r +
9 m mønster etter diagram B + 1 kantm).
Deretter felles på neste p (= retten) slik:
1 kantm, 9 m mønster etter diagram B, 1 vr, 3 vridd r sammen,
mønster som før til det gjenstår 14 m, 3 r sammen, 1 vr,
9 m mønster etter diagram B, 1 kantm = 4 m felt.
Fell slik på hver 2. cm ytterligere 4 ganger, deretter hver
cm 15 (17) 19 ganger = 35 m. Husk at p før fellep alltid skal
strikkes litt annerledes.
Raglanfellingen måler ca 25 (27) 29 cm.
Sett et merke, herfra måles arbeidet videre.
Hals: Skift til p nr 3,5. Strikk videre fram og tilbake i mønster
som før, i farger slik: 10 (11) 12 cm hvit, 3 cm lys grå melert,
2 cm hvit, 3 cm lys grå melert. Skift alltid farge etter en p fra
vrangen, og på første p med ny farge (= retten) erstattes hele
tiden 1 vr med 1 r. De øvrige m strikkes som før.
Halsen måler ca 18 (19) 20 cm.
Fell av fra retten, samtidig som det strikkes mønster som før.
og mønster etter diagram B over sidepanelet.

HØYRE FORSTYKKE

Samtidig, for hver cm, felles 1 m på lommeposen, innenfor

Legg opp 65 (69) 73 m med hvit på p nr 3,5.

kantm.

Strikk fram og tilbake, 1 p r (= vrangen), deretter neste p (=

Strikk til sidepanelet er like langt som frontpanelet. På siste

retten) slik:

p felles resterende m på lommeposen av = 16 m sidepanel.

1 kantm, 48 (52) 56 m mønster etter diagram A (start ved pil A),

Forstykke: Sett frontpanel og sidepanel inn på samme p igjen,

15 m mønster etter diagram B, 1 kantm.

og strikk mønster fram og tilbake som før = 65 (69) 73 m.

Kantm strikkes r på alle p.

Når arbeidet måler 49 (50) 51 cm felles 6 m til ermehull i siden

Strikk videre fram og tilbake med denne fordelingen.

(= i siden med mønster B) = 59 (63) 67 m.

Når arbeidet måler 10 cm skiftes til p nr 4,5.

Fortsett fram og tilbake, med 1 kantm i hver side, 48 (52)

Når arbeidet måler 17 (19) 21 cm deles arbeidet i 2, med

56 m i diagram A mot midt foran, og 9 m diagram B i siden.

1 kantm + 48 (52) 56 m mønster etter diagram A til frontpanel,

Raglan: Når ermehullet maskerett måler 1,5 cm strikkes neste

og 15 m mønster etter diagram B + 1 kantm til sidepanel.

p fra vrangen slik:

Hver del strikkes videre for seg, til lommeåpning.

11 r (= 1 kantm + 9 m mønster etter diagram B + 1 r), 1 vr, 1 r,

Frontpanel: = 49 (53) 57 m. Strikk fram og tilbake i mønster

1 vr, r ut p.

som før, men den ytterste m mot delingen strikkes som

Deretter felles på neste p (= retten) slik:

kantm, i 15 cm.

1 kantm, mønster som før til det gjenstår 14 m, 3 r sammen,

Sidepanel: = 16 m. Sett sidepanelet og den ene lommeposen

1 vr, 9 m mønster etter diagram B, 1 kantm = 2 m felt.

inn på samme p, slik at lommeposen er på samme side som

Fell slik på hver 2. cm ytterligere 1 gang, deretter hver

frontpanelet = 46 m.

cm 16 (18) 20 ganger = 23 m.

Strikk videre over alle m som før, med 1 kantm i hver side,

Sett et merke, herfra måles arbeidet videre.

vrangstrikk over resterende 29 m på lommeposen,
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Hals: Skift til p nr 3,5. Strikk videre fram og tilbake i mønster

Strikk videre fram og tilbake i mønster som før, i farger slik:

som før, i 18 (19) 20 cm.

10 (11) 12 cm hvit, 3 cm lys grå melert, 2 cm hvit, 3 cm lys grå

Fell av fra retten, samtidig som det strikkes mønster som før.

melert. Skift alltid farge etter en p fra vrangen, og på første
p med ny farge (= retten) erstattes hele tiden 1 vr med 1 r.

VENSTRE FORSTYKKE

De øvrige m strikkes som før.

Legg opp og strikk som høyre forstykke, men speilvendt.

Halsen måler ca. 18 (19) 20 cm.

Det vil si at mønsteret fordeles slik på 2. p (= retten):

Fell av fra retten, samtidig som det strikkes mønster som før.

1 kantm, 15 m mønster etter diagram B, 48 (52) 56 m mønster

Husk at det andre ermet må strikkes speilvendt øverst, med

etter diagram A (start ved pil B), 1 kantm.

halsfelling og raglanfelling i motsatte sider.

Når det skal felles til raglan, strikkes p før fellingen
(= vrangen) slik: r til det gjenstår 14 m, 1 vr, 1 r, 1 vr, 11 r (= 1 r +

MONTERING

9 m mønster etter diagram B + 1 kantm).

Alle sømmer sys innenfor 1 kantm.

Deretter felles på neste p (= retten) slik: 1 kantm, 9 m mønster

Sy raglansømmene, og sy erme- og sidesømmer i ett.

etter diagram B, 1 vr, 3 vridd r sammen, mønster som før ut p,

Sy lommeposen pent fast på vrangen.

avslutt med 1 kantm = 2 m felt.

Sy i glidelåsen.
Sy eventuelt et bånd over glidelåsens sårkant på vrangen.

ERMER
Legg opp 53 (55) 57 m på p nr 3,5 med lys grå melert.
Strikk fram og tilbake, 1 p r (= vrangen), deretter neste p slik:
1 kantm, 6 m mønster etter diagram B, 39 (41) 43 m mønster
etter diagram A (start ved pil B), 6 m mønster etter diagram B,
1 kantm.
Strikk videre fram og tilbake med denne inndelingen, i farger
slik: lys grå melert til arbeidet måler 3 cm, 2 cm hvit, 3 cm lys
grå melert, deretter videre med hvit. Skift alltid farge etter
en p fra vrangen, og på første p med ny farge (= retten)
erstattes hele tiden 1 vr med 1 r. De øvrige m strikkes som før.
Når arbeidet måler 10 cm skiftes til p nr 4,5.
Når arbeidet måler 11 cm økes 1 m innenfor 9 m (1 kantm
+ 6 m mønster B + 2 m mønster A) i hver side. Øk alltid fra
retten. De økte m strikkes inn i mønsteret etter hvert: 1. økte
m strikkes som kryss-symbol, *neste økte m som trekantsymbol, neste økte m som kryss-symbol*, gjenta *-*.
Gjenta økingen hver cm ytterligere 16 (18) 18 ganger,
og på hver 2. cm 3 ganger = 93 (99) 101 m.
Når arbeidet måler 43 cm felles 6 m til ermehull i hver side =
81 (87) 89 m.
Strikk videre fram og tilbake i mønster som før (diagram A),
med 1 kantm i hver side.
Raglan: Når ermetoppen maskerett måler 1,5 cm strikkes
neste p fra vrangen slik: 1 kantm, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, r til det
gjenstår 5 m, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 kantm.
Deretter felles på neste p (= retten) slik: Strikk 1 kantm, 1 vr,
3 vridd r sammen, mønster som før til det gjenstår 5 m,
3 r sammen, 1 vr, 1 kantm = 4 m felt.
Fell slik på hver 2. cm ytterligere 6 (7) 9 ganger, deretter hver
cm 6 (6) 4 ganger = 29 (31) 33 m.
Ermet måler ca 20 (22) 24 cm.
Nå settes m på en tråd til hals (i ermesiden som vender mot
forstykket) for hver 2. p, slik: 2 (2) 3 m 8 ganger.
Samtidig felles til raglan på hver 4. p som før (i ermesiden som
vender mot bakstykket). Etter alle fellinger gjenstår 21 (23)
25 m (inkludert m på tråden).
Sett et merke, herfra måles arbeidet videre.
Hals: Sett alle m (fra tråden og pinnen) tilbake på p nr. 3,5.
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DIAGR A M A, B

A

A
Gjenta

Gjenta B

B

Gjenta
Gjenta

AGjenta BGjenta
A

B

Gjenta

Gjenta

Vr fra retten, r fra vrangen
Strikk 1 r med nedtak i m
under forrige p

GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN

HEILO
100 % ren, ny ull.
Norsk ull

HEILO er et 4-tråds klassisk og
ubehandlet ullgarn med ullfiberens
naturlige egenskaper. Dette er Dales
stolthet og flaggskip gjennom utallige
år. Ullfiberen fra norsk sau er tykkere og
stivere enn importert ull, og kan føles noe
stivt. Men vær oppmerksom på at garnet
blir betydelig mykere etter første vask.
Med HEILO får du et stabilt og slitesterkt
garn med ullfiberens opprinnelige
egenskaper. Plagg strikket i HEILO holder
seg like fint i år etter år. Dette er et
selvskrevet valg til kofter og skigensere
både til voksne og barn. HEILO er også
ypperlig til toving.

10

4

22
50 gram = ca 100 meter

•
•
•
•

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

NB! Husk at du kan strikke med HEILO,
PURE ECO WOOL, NATURAL LANOLIN
WOOL, FALK og LERKE etter samme
oppskrift.
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne nr 4 = 10 cm
50 gram = ca 100 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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