91583

FUGA TWEED

A

B

Version 3

91583

KJOLE OG TASKE I CHANEL-STIL

STØRRELSESGUIDE

Järbo Garn størrelsesguide: Bevægelsesvidden der er lagt ind i vores strikkeopskrifter, varierer alt efter model og snit.
For at få den rigtige størrelse anbefaler vi at du først tager alle mål direkte på kroppen, derefter bestemmer dig for
hvor meget ekstra vidde du vil have i din model.

GARNKVALITET
STRIKKEFASTHED
GARNALTERNATIV
STØRRELSER–DAME
OVERVIDDE (A)
TALJEVIDDE (A)
HOFTEVIDDE (A)
LÆNGDE-TALJE & NED (A)
HEL LÆNGDE (A)
ÆRMELÆNGDE (A)
MÅL (B)
GARNFORBRUG (A)
GARNFORBRUG (B)
PINDE
RUNDPINDE
HÆKLENÅL
TILBEHØR (A)
TILBEHØR (B)
DESIGN OG OPSKRIFT

TIPS & RÅD

Fuga Tweed (40 % Uld, 57 % Akryl, 3 % Viskose. Ca. 50 g = 121 m)
Ca 22 m og 28 p i mønster A og 28 m og 26 p i mønster B på p nr. 4 = 10 x 10 cm.
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved brug af anden garnkvalitet)
XS(S)M(L)XL(2XL)
Ca 85½(93)100(107)122(134½) cm (Modellens mål over bryst)
GARNOPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materiale
Ca 72½(80)87(94½)109(122) cm
og tekster er ikke tilladt uden aftale med Järbo Garn AB.
Ca 94½(102)109(116)130½(138) cm (Målt ca 20 cm under taljen)
FOTO Lasse Åbom – Fotografen i Gävle
Ca 42(44)44(46)46(48) cm (Målt fra taljen til kjolens nederste kant)
FOTOMODEL Josefine Widorsson
Ca 85½(88)88½(91)91½(94) cm
HÅR & MAKE UP Signe Rolfhamre
TAK TIL B. Young – Valbo Köpcentrum, Elite Grand Hotel – Gävle
Ca 2(2)2(3)3(4) cm (Ærmelængde under arm)
TØJ & TILBEHØR Hundesweater – opskrift 91687
Ca 18 cm bred x 12 cm høj x 5 cm dyb
MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
Ca 450(475)500(525)575(625) g (Fv 60177, rosa tweed)
SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se
Ca 100 g (Fv 60177, rosa tweed)
Nr. 3,5 og 4
Nr. 4, 80 cm
Nr. 4 (til kanter)
Evt. 1 hægte til lukning af slids i hals.
1 stor trykknap til lukning. 1 pynteknap til klap, ca. 20 mm i diameter. Evt. et stykke pap (ca 18 x 5 cm) til taskens bund.
Jette Magnussen, byMAGNUSSEN. E-POST patterns@jarbo.se

• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
• Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden
passer. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.

SÆRLIGE FORKORTELSER

Arb=arbejdet, dbindt=dobbelt indtagning, dr-dbindt=drejet dobbelt indtagning, dr-indt=drejet indtagning, dr r=drejet ret,
drudt=drejet udtagning, fv=farve, indt=indtagning, kantm=kantmasker, lm=luftmaske, m=maske, omg=omgang, p=pind,
r=ret, udt =udtagning, vr=vrang, vr-indt=vrang indtagning, vr-drindt= vrang drejet indtagning, vr-udt=vrang udtagning,
vr-drudt=vrang drejet udtagning, vr sm=vrang sammen, vr-dbindt=vrang dobbeltindtagning, vr-drdbindt=vrang drejet
dobbeltindtagning.

FORKLARINGER

Kantm: Strik første og sidste m ret på alle p.
1 vr-indt: Strik 2 vrang sammen.
1 vr-drindt: Strik 2 vrang drejet sammen (= i de bagerste maskebuer).
1 udt: Stik venstre p bagfra ind i lænken mellem to m, strik r i forreste maskebue.
1 drudt: stik venstre p forfra under lænken mellem to m, strik r i bagerste maskebue.
1 vr-udt: stik venstre p bagfra under lænken mellem to m, strik vr i forreste maskebue.
1 vr-drudt: stik venstre p forfra under lænken mellem to m, strik drejet vr i bagerste maskebue.
1 indt: 2 ret sammen.
1 dr-indt: Løft 1 ret over på højre p, sæt m tilbage på venstre p (er nu drejet), strik den drejede m og næste m drejet
ret sammen (= ret i de bagerste maskebuer).
1 dbindt: 3 ret sammen.
1 dr-dbindt: Løft 1 ret over på højre p, sæt m tilbage på venstre p (er nu drejet), strik den drejede m og de næste 2 m
drejet ret sammen (= ret i de bagerste maskebuer).
1 vr-dbindt: Strik 3 vrang sammen.
1 vr-drdbindt: Strik 3 vrang drejet sammen (= i de bagerste maskebuer).
1 dr r: Strik r i bagerste maskebue.
Glatstrikning: Ret på retsiden og vrang på vrangsiden.
Mønster A: Delbart med 8 m. Strikket rundt i omg.
1.omg, retsiden: *3 vr sm, 5 vr*, gentag *-* omg hen.
2.omg: *[1 r, 1 omslag, 1 r] i den sammenstrikkede m fra forrige omg, 5 vr*, gentag fra *-* omg hen.
3.omg: *3 r, 5 vr*, gentag fra *-* omg hen.
4.omg: Som 3.omg.
5.omg: 4 vr, *3 vr sm, 5 vr*, gentag *-* omg hen og afslut med 3 vr sm, 1 vr.
6.omg: 4 vr, *[1 r, 1 omslag, 1 r] i den sammenstrikkede m fra forrige omg, 5 vr*, gentag fra *-* omg hen og afslut med
[1 r, 1 omslag, 1 r] i den sammenstrikkede m fra forrige omg, 1 vr.
7.omg: 4 vr, *3 r, 5 vr*, gentag fra *-* omg hen og afslut med 3 r, 1 vr.
8.omg: Som 7.omg.
Disse 8 omg danner mønster og gentages.

Mønster A: Delbart med 8 m. Strikket frem og tilbage.
1.p, retsiden: *3 vr sm, 5 vr*, gentag *-* p hen.
2.p vrangsiden: *5 r, [1 vr, 1 omslag, 1 vr] i den sammenstrikkede m fra forrige p*, gentag fra *-* p hen.
3.p: *3 r, 5 vr*, gentag fra *-* p hen.
4.p: *5 r, 3 vr*, gentag fra *-* p hen.
5.p: 4 vr, *3 vr sm, 5 vr*, gentag *-* p hen og afslut med 3 vr sm, 1 vr.
6.p: 1 r, *[1 vr, 1 omslag, 1 vr] i den sammenstrikkede m fra forrige p, 5 r*, gentag fra *-* p hen og afslut med [1 vr, 1
omslag, 1 vr] i den sammenstrikkede m fra forrige p, 4 r.
7.p: 4 vr, *3 r, 5 vr*, gentag fra *-* p hen og afslut med 3 r, 1 vr.
8.p: 1 r, *3 vr, 5 r*, gentag fra *-* p hen og afslut med 3 vr, 4 r.
Disse 8 p danner mønster og gentages.
NOTE: Ved ind- og udtagninger: Retsiden: Hvor det kun er muligt at strikke 2 m sammen i mønsteret, strikkes også kun
2 m i samme m (henholdsvis i forreste og bagerste maskebue, omslaget undlades), så maskeantallet forbliver det samme.
Hvor det kun er muligt at strikke 1 m (hvor der normalt skulle strikkes 3 m sammen), strikkes m vrang.
Mønster B: Delbart med 4 m + 3 m. (Anvendes til lommer og taske). Strikket frem og tilbage.
1.p, retsiden: Kantm, *strik 3 r sm, lad de 3 m blive på venstre p, 1 omslag, strik 1 r i de samme 3 m og løft m af, 1 r*,
gentag fra *-* afslut med 3 r sm, lad de 3 m blive på venstre p, 1 omslag, strik 1 r i de samme 3 m og løft m af, kantm.
2.p, vrangsiden: Kantm, strik alle m og omslag vr, kantm.
3.p: Kantm, 2 r, *strik 3 r sm, lad de 3 m blive på venstre p, 1 omslag, strik 1 r i de samme 3 m og løft m af, 1 r*, gentag
*-*, afslut med 1 r, kantm.
4.p: Kantm, strik alle m og omslag vr, kantm.
Vær opmærksom på at antallet af m udlignes af at der strikkes 3 m sammen og igen strikkes 3 m i de samme m.
NOTE: Ved ind- og udtagninger: Retsiden: Hvor det kun er muligt at strikke 2 m sammen i mønsteret, strikkes også kun
2 m i samme m (henholdsvis i forreste og bagerste maskebue, omslaget undlades), så maskeantallet forbliver det samme.
Hvor det kun er muligt at strikke 1 m (hvor der normalt skulle strikkes 3 m sammen), strikkes m ret.
KJOLE (A)

Slå 105(113)121(129)145(153) m op på rundp nr. 4. Strik 1 p r = vrangsiden og strik frem og tilbage til slids, se forklaring.
Fortsæt med mønster A og inddel m således:
Retsiden: Kantm, 1 vr, *3 vr sm, 5 vr*, gentag *-* og afslut med 3 vr sm, 1 vr, kantm.
Næste p, vrangsiden: Strik 1 udt i hver side indenfor kantm på hver 2.p, strik de nye m med i mønster, se forklaring. Gentag
udt i alt 3 gange i hver side 111(119)127(135)151(159) m. Fortsæt lige op i mønster til slidsen måler 6 cm, lad arb hvile.
Strik et stykke magen til. Saml derefter delene på rundp og strik mønster A rundt i omg, se forklaring. Slå 1 m op mellem
delene i hver side og sæt en markering omkring m = side-m som strikkes vr på alle omg, begynd og afslut mønsteret ens på
hver side af side-m = 111(119)127(135)151(159) m på hver del + 2 side-m = i alt 224(240)256(272)304(320) m på omg.
Når arb måler ca 11(13)13(15)15(17) cm fra opslagskanten (der kan forlænges eller gøres kortere her), slut med en 8.omg
i mønsteret, strikkes 1 indt på hver side af side-m således: *1 vr (= side-m), 1 indt som det passer med mønster, strik
mønster indtil 2 m før næste side-m, 1 drindt som det passer med mønster*, gentag på den anden del, se forklaring til
mønster. Gentag indt på hver 8.omg i alt 4 gange = 103(111)119(127)143(151) m på hver del + 2 side-m = i alt
208(224)240(256)288(304) m. Slut med en 7.omg i mønsteret. Arb måler nu ca 22,5(24,5)24,5(26,5)26,5(28,5) cm til
hoften (= ca 20 cm nede fra taljen).
Næste omg: Sæt yderligere to markeringer til indt på hver del, således: *1 vr (= side-m), strik 33(35)37(41)47(51) m mønster,
strik næste m vr og sæt en markering om m, strik 35(39)43(43)47(47) m mønster, strik næste m vr og sæt en markering om
m, strik 33(35)37(41)47(51) m mønster*, gentag *-* på den anden del = i alt 208(224)240(256)288(304) m.
Næste omg: Strik indt ved markeringer som det passer med mønster på hver del, samt ved side-m (= i alt 12 indt på omg)
således: *1 vr (side-m), 1 indt, strik mønster indtil 2 m før den markerede m, 1 drindt, 1 vr (= markering), 1 indt, strik
mønster indtil 2 m før næste markerede m, 1 drindt, 1 vr (= markering), 1 indt, strik mønster indtil 2 m før side-m, 1 drindt*,
gentag *-* på den anden del. Gentag indt på hver 12.p i alt 4(4)4(4)4(3) gange = 160(176)192(208)240(268) m.
Fortsæt 2 cm lige op i mønster, der kan forlænges eller gøres kortere her. Flyt markeringer med op.
Strik herefter udt som det passer med mønster, på hver side af de markerede m og side-m (= i alt 12 udt på omg) således: *1
vr (side-m), 1 udt, strik mønster indtil den markerede m, 1 udt, 1 vr (= markering), 1 udt, strik mønster indtil den markerede
m, 1 udt, 1 vr (= markering), 1 udt, strik mønster indtil side-m, 1 udt*, gentag *-* på den anden del. Gentag udt på hver 16.p
i alt 2(2)2(2)2(2) gange = 91(99)107(115)131(145) m på hver del + 2 side-m = i alt 184(200)216(232)264(292) m på omg.
Strik yderligere 1 udt på hver side af side-m på følgende 12.omg (= i alt 4 udt på omg) 1 gang = 93(101)109(117)133(147)
m på hver del + 2 side-m = i alt 188(204)220(236)268(296) m på omg.
Fortsæt lige op til arb måler ca 62,5(64,5)64,5(66,5)66,5(68,5) cm til ærmegab, slut med en 3. eller 7.omg i mønstret.
Næste omg: Luk side-m og 5(5)6(7)8(9) m på hver side af side-m til ærmegab = 83(91)97(103)117(129) m til hver del,
henholdsvis ryg og forstykke, strik herefter frem og tilbage og hver del for sig. Lad forstykkets m hvile.

RYG (A)

Luk yderligere 2,1,1(2,2,1,1)3,2,1,1(3,2,1,1,1)3,3,2,2,1,1(4,3,2,2,2,1,1) m i hver side på hver 2.p til ærmegab = 75(79)83
(87)93(99) m.
Fortsæt lige op i mønster til ærmegabet måler 21(21,5)22(22,5)23(23,5) cm. Luk de midterste 21(23)25(27)29(31) m
og strik hver side af halsen for sig. Luk yderligere mod halsen på hver 2.p: 2,1(2,1)2,1(2,1)2,1(2,1,1) m.
Samtidig lukkes 8,8,8(9,8,8)9,9,8(9,9,9)10,10,9(10,10,10) m fra ærmegabssiden på hver 2.p til skulder.

FORSTYKKE (A)

Fortsæt i mønster med forstykkets 83(91)97(103)117(129) m. Luk den midterste m til slids og strik hver side for sig =
41(45)48(51)58(64) m til hver side.
Venstre side: Luk yderligere 2,1,1(2,2,1,1)3,2,1,1(3,2,1,1,1)3,3,2,2,1,1(4,3,2,2,2,1,1) m i siden på hver 2.p til ærmegab
= 37(39)41(43)46(49) m. Strik lige op mod slidsen midt for.
Samtidig når ærmegabet/slidsen måler 5 cm, lukkes til halsudskæring fra slidsen således: 8(9)10(10)11(12) m, herefter
2,2,1(2,2,1)2,2,1(3,2,1)3,2,1(3,2,1,1) m på hver 2.p = 24(25)26(27)29(30) m til skulder, når alle m er lukket af. Fortsæt
lige op i mønster til forstykket har samme længde til begyndelsen af indtagning til skulder som til ryggen.
Luk 8,8,8(9,8,8)9,9,8(9,9,9)10,10,9(10,10,10) m fra ærmegabssiden på hver 2.p til skulder.
Højre side: Strik som til venstre side, blot spejlvendt.

ÆRMER (A)

Slå 69(73)77(81)85(93) m op på p nr 4. Strik 1.p vr fra vrangsiden.
Fortsæt i mønster A, begynd således: Kantm, 0(2)0(2)0(0) vr, *3 r sm, 5 vr*, gentag *-*og afslut med 3 r sm, 0(2)0(2)0(0)
vr, kantm = 53(55)57(61)65(69) m.
Strik 2(2)2(3)3(4) cm, slut med en p fra vrangsiden.
Luk 5,2,1(5,2,1,1)6,2,1,1(6,2,1,1)6,2,1,1(8,2,1,1) m i hver side på hver 2.p til ærmegab, slut med en p fra vrangsiden.
Strik herefter indt til ærmekuppel således: Kantm, 1 vr, 1 vr-indt som det passer med mønster, strik mønster indtil der er
4 m tilbage, 1 vr-drindt som det passer med mønster, 1 vr, kantm*, gentag fra *-* på hver 2.p i alt 2(2)2(2)3(3) gange,
herefter på hver 4.p 5(5)5(5)5(5) gange, derefter på hver 2.p 7(7)8(10)11(12) gange = 25(27)27(27)27(29) m.
Strik yderligere dbindt i hver side således: *Kantm, 1 vr-dbindt, strik mønster indtil der er 4 m tilbage, 1 vr-drdbindt,
kantm*, gentag *-* i alt 3 gange = 13(15)15(15)15(17) m. Luk de resterende m.

LOMMER (A)

Strik 2 stk lommer. Slå 29 m op på p nr. 4. Strik 1.p r fra vrangsiden.
Næste p, retsiden: Strik herefter mønster B inden for kantm i hver side, begynd og afslut med de 3 m i hver side.
Næste p, vrangsiden: Strik 1 vrudt i hver side indenfor kantm på hver 2.p, strik de nye m med i mønster, se forklaring.
Gentag udt i alt 4 gange i hver side = 37 m. Fortsæt lige op i mønster til lommen måler ca 11½ cm, slut med en p fra
retsiden. Skift til p nr 3.5, strik 3 p ret. Luk af i vrang fra retsiden.
OBS, bryd ikke garnet. Strik m jævnt op langs lommens sider og kant forneden. Luk af i ret fra vrangsiden.

MONTERING (A)

Læg kjolen på de angivne mål mellem 2 fugtige håndklæder og lad tørre.
Sy skuldresømme. Sy ærmesømme og sy ærmer i med madrassting, ærmesøm = side-m og midt ærmekuppel = skuldersøm.
Hold evt ærmet lidt til i ærmekuppelen foroven.
Hæklet, flettet kant forneden: Mål kjolens omkreds langs kanten forneden, inkl kanter i slidser. Vikl 3 små ngl af dobbelt garn.
Med hæklenål nr 4 hækles 3 lange snore af lm i dobbelt garn, bryd ikke garnet, så det er muligt at forlænge eller afkorte
snorene om nødvendigt. Sy snorene sammen i 1.lm, flet herefter snorene til en lang jævn fletning, ikke for fast. Sy
fletningen usynligt til langs kjolens kant forneden og langs kanter i begge slidser.
Hals- og ærmekanter: Mål omkredsen langs halskanten, inkl kanter i slidsen. Hækl 3 snore af lm med dobbelt garn og
flet på samme måde som beskrevet ovenfor. Sy fletningen på langs halskanten og i slids. Mål omkredsen lang ærmets kant
forneden, hækl, flet og sy på langs ærmets kant som beskrevet ovenfor. Sy evt. en hægte i slidsen øverst.
Lomme- og lommekanter: Mål lommens bredde og hækl 3 snore og flet på samme måde som beskrevet ovenfor og sy til
langs lommens kant foroven. Sy lommerne på med madrassting indenfor kantm. Placer midt lomme over indt på hvert
forstykke i samme højde eller efter ønske.
Lommernes placering: Sy lommerne på med madrassting indenfor retrillen, ca 20 cm under taljen. Placer midt lomme
over indt på hvert forstykke i samme højde med afstand efter ønske.

TASKE (B)

For- og bagside: Slå 41 m op på p nr. 3.5. Strik 1.p r fra vrangsiden. Strik herefter frem og tilbage efter mønster B inden
for kantm i hver side, begynd og afslut med de 3 m i hver side. Slå herefter 2 m op i hver side på hver 2.p, strik de nye
m med i mønster, se forklaring. Gentag udt i alt 4 gange i hver side = 57 m. Strik lige op til arb måler ca 6 cm, sæt en
markering i hver side = taskens klap. Strik yderligere 12 cm, sæt en markering i hver side = taskens bagside, strik 5 cm,
sæt en markering i hver side = taskens bund og strik 11,5 cm = taskens forside, slut med en p fra retsiden. Strik 2 p ret.
Luk af i ret fra vrangsiden.
Taskens sider (2 stk): Begynd siden foroven. Slå 13 m op på p nr 3.5. Strik 1 p r fra vrangsiden. Retsiden: Inddel m til
mønster B således: Kantm, begynd og afslut med de 3 m, kantm. Strik 1 udt i hver side indenfor kantm på hver 4.p i alt
4 gange = 21 m. Fortsæt lige op til arb måler 12 cm. Luk af.

MONTERING (B)

Med hæklenål nr 4, hækles taskens sider til for- og bagside. Læg delene vrang mod vrang mellem markeringer. Hækl med
fm gennem begge lag, langs de to sider og taskens bund, så klappen er fri. Sy en stor trykknap indvendigt på klappen i
kanten midt for og på taskens forside til lukning. Sy en pynteknap på klappens forside over trykknappen.
Hæklet, flettet kant på klap og skulderrem: Mål klappen langs den buede kant. Vikl 3 små ngl af dobbelt garn.
Med hæklenål nr 4 hækles 3 lange snore af lm i dobbelt garn, bryd ikke garnet, så det er muligt at forlænge eller afkorte
snorene om nødvendigt. Sy snorene sammen i 1.lm, flet herefter snorene til en lang jævn fletning, ikke for fast. Sy fletningen
usynligt til langs klappens buede kant. Hækl yderligere 3 lange snore til skulderrem, færdig længde ca 135 cm eller ønsket
længde. Flet snorene som beskrevet ovenfor og sy hver ende af fletningen fast øverst i sidestykket i hver side af tasken.
Læg evt. et stykke pap i taskens bund, for at stabilisere.
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