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MØNSTRET HERREJAKKE MED GLIDELÅS & HETTE
Raggi (70 % ull, 30 % polyamid. Nøste ca. 100 g = 150 m)
Ca. 16 m x 22 på glattstr på p nr. 6 = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved garnbytte)
XS (S) M (L) XL (2XL)
Ca. 97 (108) 112 (124) 129 (133) cm
Ca. 65 (67) 69 (71) 73 (75) cm
Ca. 48 (49) 50 (51) 52 (53) cm
Fg 1: Ca. 200 (200)300 (300) 300 (300) g (fg 1550, mørk grå)
Fg 2: Ca. 600 (700) 700 (700) 800 (800) g (fg 1549, lys grå)
Fg 3: Ca. 100 (100) 100 (100) 100 (100) g (fg 15124, grønn)
Fg 4: Ca. 100 (100) 200 (200) 200 (200) g (fg 1500, natur)
Nr. 5.5 og 6
Nr. 6, 80 cm (til bærestykke)
Delbar glidelås
Katarina Segerbrand E-POST patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje
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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.

• 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.
• Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker.

FORKORTELSER

arb=arbeid(et), bakstk=bakstykke, beg=begynn, fg=farge, forstk=forstykke, forts=fortsett, ggr=ganger, glattstr=glattstr,
iflg=ifølge, kantm=kantmaske, m=maske, mb=maskebue, p=pinne, r=rett, rest=resten/resterende, rillestrikk=rillestr,
sm=sammen, vr=vrang, ytterl=ytterligere, økn=økning

FORKLARINGER

Kantmaske (kantm): Ytterste m i hver side strikkes r på alle p.
Fell 1 m: I beg av p: 2 r sm. I slutten av p: 2 vridd r sm (= strikk i de bakre mb).
Mønster: Iflg diagram.

JAKKE
BAKSTYKKET

Legg opp 80(84)88(92)100(108) m med p nr. 5.5 og fg 1 og strikk 13 p vr.bord, 2 r, 2 vr. Avslutt med 2 r. Bytt til p nr. 6 og
glattstr. Øk på første p 1(3)5(7)5(3) m jevnt fordelt. Etter 2 p strikkes mønster iflg diagram 1, når diagrammet er ferdig, strikkes
videre med fg 2. Når arb måler 40(42)44(46)48(50) cm, felles til ermehull i hver side 4(4)4(5)5(5) m. Legg arb til side.

VENSTRE FORSTYKKE

Legg opp 36(40)44(48)48(52) m med p nr. 5.5 og fg 1 og strikk 13 p vr.bord, 2 vr, 2 r. Avslutt med 2 vr. Bytt til p nr. 6 og
glattstr. Øk på første p 3(5)1(3)3(5) m jevnt fordelt. Etter 2 p strikkes mønster iflg diagram 1, når diagrammet er ferdig,
strikkes videre med fg 2. Når arb måler 40(42)44(46)48(50) cm, felles til ermehull i siden 4(4)4(5)5(5) m. Legg arb til side.

HØYRE FORSTYKKE

Legg opp og strikk som venstre forstk, men speilvendt

ERMER

Legg opp 46(46)46(50)50(50) m med p nr. 5.5 og fg 1 og strikk 13 p vr.bord frem og tilbake, 2 r, 2 vr. Bytt til p nr. 6 og
glattstr. Øk på første p 3 m jevnt fordelt. Etter 2 p strikkes mønster iflg diagram 1, når diagrammet er ferdig, strikkes
videre med fg 2. Når det glattstr partiet måler 4 cm, økes 1 m i hver side, gjenta økn med 4½(4)4(4½)4(4) cm mellomrom
til det er 67(69)71(73)75(77) m.
Når hele arb måler 48(49)50(51)52(53) cm, felles til ermehull i hver side 4(4)4(5)5(5) m. Legg arb til side.

BÆRESTYKKE

Strikk delene sm med rundp nr. 6 (strikk frem og tilbake) og fg 2 slik: Fell av den ytterste m i hver side på hver del,
bortsett fra kantm mot midt foran på forstk. Høyre forstykke: 34(40)40(45)45(51) m. Erme: 57(59)61(61)63(65) m.
Bakstykke: 71(77)83(87)93(99) m. Erme: 57(59)61(61)63(65) m. Venstre forstykke: 34(40)40(45)45(51) m = totalt
253(275)285(299)309(331) m. Strikk mønster og fell iflg diagram 2. Når diagrammet er strikket ferdig, gjenstår det
92(96)100(100)104(104) m. Strikk 3 cm vr.bord, 2 vr, 2 r, avslutt med 2 vr. Fell av i vr.bordstrikk.

HETTE

Les gjennom hele teksten før du beg å strikke, så du ikke går glipp av noen av momentene! Alle mål tas fra midt bak, ikke i siden.
Venstre side: Legg opp 4 m med p nr. 5.5 og fg 2 og strikk 1 p vr (1. p = vrangen). Legg opp 4 m i beg på p fra retten
5(5)6(6)6(6) ggr = 20(20)24(24)24(24) m. Legg arb til side.
Høyre side: Legg opp 4 m med p nr. 5.5 og fg 2 og strikk 1 p vr, 1 p r (1. p = vrangen). Legg opp 4 m i slutten på p fra
retten 5(5)6(6)6(6) ggr = 20(20)24(24)24(24) m. Strikk 1 p vr. Legg opp 47(47)49(49)51(51) m, strikk nå inn de
20(20)24(24)24(24) m fra venstre side. Strikk glattstr frem og tilbake. Når arb midt bak måler 6(6)7(7)7(7) cm, økes 1
m på hver side av midten. Gjenta økn med 5 cm mellomrom ytterl 2 ggr = totalt 93(93)103(103)105(105) m. Når arb
måler 14(14)16(16)17(17) cm, deles det på midten og hver side strikkes videre for seg. Strikk høyre side først og fell av
1 m mot midten, strikk 3 p, fell av 1 m, strikk 1 p, fell av 1 m annenhver p ytterl 5 ggr, strikk 1 p. Nå felles annenhver
p 2-2-2-3-4-11 m. Strikk 1 p og fell av de rest m, men for å slippe å sy sammen delene, kan du felle av slik: Snu arb med
vrangen ut og fordel m på 2 p. Hold p parallelt i venstre hånd og strikk med ytterl en p i høyre hånd. Ta 1 m fra fremre

og 1 m fra bakre p og strikk de 2 m r sm, strikk de 2 neste m sm på samme måten, trekk den første m på høyre p over
den andre = 1 m på p. Forts å strikke sm og felle av alle m på samme måten.
Når arb måler 21(21)23(23)24(24) cm, strikkes mønster iflg diagram 2 (1.-11. p), etter avsluttet diagram strikkes videre med fg 1.
MONTERING

Spenn ut plaggdelene iflg angitte mål, dekk med fuktig håndkle og la alt tørke.
Venstre forkant: Plukk opp langs forkanten fra retten med p nr. 5.5 og fg 1 slik: 1 m i hver p, men hopp over ca. hver 6.
p. Strikk 3 p rillestr (= r på alle p). Fell av med r m.
Høyre forkant: Strikkes som venstre. Sy i en delbar glidelås som passer på lengden.
Hette: Sy igjen hetten øverst.
Forkant på hetten: Plukk opp m fra retten langs forkanten på hetten med p nr. 5.5 og fg 1 slik: 1 m i hver p, men hopp
over ca. hver 5. p. Strikk glattstr (1. p strikkes vr). Når kanten måler ca. 3½ cm felles av med r m fra retten.
Sy erme- og sidesømmene i ett med 1 kantm til sømrom. Sy igjen åpningen under ermene. Sy på hetten innenfor den
vr.bordstrikkede kanten. Brett kanten dobbelt mot vrangen og sy den fast. Tvinn en snor med fg 2 og trekk den gjennom
den doble kanten på hetten.
91659. Diagram 2
Fell 24(28)32(34)36(38) m
= 92(96)100(100)104(104) m

r

Fell 25(29)33(37)37(41) m
= 116(124)132(134)140(142) m

91659. Diagram 1
Fell 30(30)36(36)42(42) m
= 141(153)165(171)177(183) m

Fell 36(42)36(30)42(48) m
= 171(183)201(207)219(225) m
r

*

*

Gjenta *-*

Avslutt her bakstk +
høyre- & venstre framst

Beg her bakstk +
høyre- & venstre forstk
midtm ermer
tell ut hvor
du skal beg

Fell 42(48)42(54)48(48) m
= 207(225)207(237)237(243)261(273) m

91659. Tegnforklaring
= fg 1
= fg 2

11. p

= fg 3
= fg 4

Fell 4(2)6(8)0(10) m
= 249(273)279(291)309(321) m

1. p

*

Gjenta *-*
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*

Midtm Beg her
hette
tell ut hvor
du skal beg

