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DAMEJAKKE MED PENE AVSLUTNINGER

STØRRELSESGUIDE

Järbo Garn størrelsesguide: Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter kan variere, avhengig av typen plagg og
fasong. For å finne din størrelse, anbefaler vi at du først tar alle mål direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv hvor
mye bevegelsesvidde du vil ha.

GARNKVALITET
STRIKKEFASTHET
GARNALTERNATIV
STØRRELSER-DAME
STØRRELSER-EUR
OVERVIDDE
HEL LENGDE
GARNFORBRUK
PINNER
TILBEHØR
IDÈ, DESIGN & TEKST
OVERSETTELSE

GARNOPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se

©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale
Lina (68 % bomull, 32 % lin. Nøste ca. 50 g = 100 m)
og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.
Ca. 19-20 m og 26-27 p glattstr på p nr. 4.5 = 10 x 10 cm
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
Fuga, Lady, Saga
FOTOMODELL Angelica Pennerdahl
XS(S)M(L)XL(2XL)
HÅR & MAKEUP Angelica Pennerdahl
TAKK TIL B. Young — Valbo
32/34(36/38)40/42(44/46)48/50(52/54)
Ca. 82(90)98(107)119(130) cm
MED FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL.
SE SISTE VERSJONEN AV DENNE OPPSKRIFTEN PÅ www.jarbo.se
Ca. 54(56)58(60)62(64) cm
Ca. 500(550)550(600)650(700) g (fg 16204)
Nr. 4 og 4.5
8 knapper
Soolorado/Sanna Mårdh Castman E-POST freelance.designer.sanna@jarbo.se
Karen Marie Vinje

TIPS & RÅD

* For å unngå spørsmål: Les oppskriften nøye før du begynner på arbeidet.
* Merk den størrelsen du strikker med en farget penn, så blir det lettere å følge med i oppskriften.
* Strikk alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se om du holder den
	     angitte strikkefastheten. Stemmer ikke strikkefastheten, prøv med tykkere/tynnere pinner.
* Bytt til nytt nøste: Knytt aldri to garnender sammen. Løs i stedet opp de to garnendene som skal sammenføyes, ca.
	     8 cm, legg dem side om side og tvinn garnendene løst sammen og fortsett å strikke. Mange foretrekker å begynne på
	     nytt nøste ved å trekke ut tråden fra midten av nøstet.
FORKORTELSER

arb=arbeid(et), bakstk=bakstykke, beg=begynn, fg=farge, forstk=forstykke, forts=fortsett, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk,
kantm=kantmaske, m=maske, p=pinne, r=rett, rillestr=rillestrikk, sm=sammen, størr=størrelse(r), vr=vrang, ytterl=ytterligere,
økn=økning.

FORKLARINGER

Øk 1 m: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den r.
Kantmaske (kantm): Ytterste m i hver side strikkes r på alle p.
Enkel felling: I beg av p: 2 m vridd r sm (= strikk i bakre mb). I slutten av p: Strikk 2 m r sm.
Dobbel felling: I beg av p: 3 vridd r sm (= strikk i bakre mb). I slutten av p: Strikk 3 m r sm.
Knapphull: Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p.

BAKSTYKKET

Strikkes først i 2 deler som deretter strikkes sammen.
Høyre del: Legg opp 34(38)42(46)50(58) m på p nr. 4 og strikk nederkanten slik: (1. p = vrangen) 3 p rillestr (= r på
alle p), 8 p vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, 4 p rillestr. På siste p justeres masketallet på størr XL til 52 og
på størr 2 XL til 57 m.
Bytt til p nr. 4.5 og strikk glattstr innenfor kantm i hver side til arb måler ca. 10-11 cm (siste p = vrangen).
Legg arb til side og strikk venstre del.
Venstre del: Strikkes som høyre.
På neste p fra retten strikkes delene sm slik: Strikk m på høyre del, strikk kantm på slutten i glattstr, legg opp 14 nye m
og forts å strikke m på venstre del, strikk første kantm i glattstr = 82(90)98(106)118(128) m på p. Nå strikkes videre i
glattstr over alle m innenfor kantm i hver side. Når arb måler ca. 34(35)36(37)38(39) cm, felles til ermehull i hver side
annenhver p 3-2-1-1(3-2-1-1)4-2-2-1(5-2-2-2-1)7-3-2-2-1(8-3-2-2-1) m. På neste p fra retten strikkes en enkel felling
i hver side innenfor kantm annenhver p totalt 2(2)3(3)5(6) ggr og deretter hver 4. p 0(2)2(2)2(3) ggr. Når arb måler ca.
52(54)56(58)60(62) cm, felles de midterste 28(28)30(30)32(32) m til nakken og hver side strikkes videre for seg.
Venstre side: Fell ytterl 3 m til nakken. OBS! Samtidig med den første fellingen til nakken felles til skulderen annenhver
p 8-7(9-8)9-8(9-9)9-9(10-10) m.
Høyre side: Strikkes som venstre, men speilvendt.

VENSTRE
FORSTYKKE

HØYRE
FORSTYKKE

Legg opp 40(44)48(52)60(64) m på p nr. 4 og strikk nederkant som på bakstk. På siste p justeres masketallet til
39(43)47(51)57(62) m. Bytt til p nr. 4.5 og strikk videre i glattstr. Fell til ermehull i hver side ved samme høyde og på
samme måte som på bakstk. Når arb måler ca. 44(46)48(50)52(54) cm, felles til halsen ved forkanten 6(6)7(7)8(8) m.
Fell ytterl annenhver p til halsen 2-2-2-1-1-1 m. Fell av skulderm ved samme høyde og på samme måte som på bakstk.
Strikkes som venstre, men speilvendt.

ERMER

Legg opp 46(50)50(50)50(50) m på p nr. 4 og strikk nederkant som på bakstk. På siste p justeres masketallet til 47(49)49
(51)51(51) m. Bytt til p nr. 4.5 og strikk videre i glattstr innenfor kantm i hver side. Når arb måler ca. 6 cm økes 1 m i
hver side innenfor kantm. Gjenta økn med ca. 3 cm mellomrom til det er 67(71)75(77)81(85) m på p.
Når arb måler ca. 44(45)46(47)48(49) cm, felles til ermehull i hver side annenhver p 3-2-1-1(3-2-1-1)4-2-2-1(5-2-2-2-1)
7-3-2-2-1(8-3-2-2-1) m. På neste p fra retten felles til ermetoppen slik: Strikk en enkel felling i hver side innenfor kantm.
Gjenta enkelfellingen annenhver p ytterl 2(2)5(7)6(7) ggr og deretter hver 4. p 0(0)0(0)1(1) ggr.
Strikk deretter en dobbel felling annenhver p totalt 4(5)3(1)0(0) ggr. Fell deretter av annenhver p i hver side 2-3 m. Det
gjenstår nå 21(21)23(23)25(25) m som felles rett av fra retten.

MONTERING

Spenn ut delene etter angitte mål mellom fuktige håndklær og la dem tørke.
Splittkanter nede på bakstk: Plukk opp m fra retten med p nr. 4 slik: 1 m i hver m langs splittkanten. Hopp over ca.
hver 5. p. Strikk 3 p rillestr, 8 p vr.bord (2 r, 2 vr), 4 p rillestr. Fell av med r m. Fest kortendene på splittkantene øverst
mot kanten der du la opp nye m. Sy skuldersømmene.
Halskant: Plukk opp rundt halsen fra retten med p nr. 4 ca. 81(81)85(85)89(89) m og strikk 5 p rillestr (= ca. 1½ cm).
Fell av med r m.
Venstre forkant: Plukk opp m langs forkanten fra retten med p nr. 4 slik: 1 m i hver p, hopp over ca. hver 5. p. Strikk 7
p rillestr. Fell av med r m.
Høyre forkant: Strikkes som venstre, men speilvendt. OBS! Fell til 4 knapphullgrupper midt på kanten. Den øverste ca.
1-1½ cm nedenfor halskanten, den nederste ca. 12 cm fra nederkanten og de øvrige jevnt fordelt. Knapphullgruppe = 2
knapphull som sitter tett, rett under hverandre, med ca. 1-1½ cm mellomrom.
Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper.
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