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TIPS & RÅD

KOFTE I RETROSTIL MED MØNSTERSTRIKKET BÆRESTYKKE

Léttlopi (100 % Ull. Nøste ca. 50 g = 100 m)
GARNOPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
Maya (100 % ull. Nøste ca. 50 g = 125 m)
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale
Ca. 18 m x 25 p glattstr på p 4.5 = 10 x 10 cm
og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.
Ca. 20 m mønster på p 4 = 10 x 10 cm
FOTO Lasse Åbom
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
FOTOMODELL Trine Wahlberg
HÅR & MAKEUP Signe Rolfhamre
XS(S)M(L)XL(2XL)
32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
MED FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL.
SE SISTE VERSJONEN AV DENNE OPPSKRIFTEN PÅ www.jarbo.se.
Ca. 88(96)104(114)125(134) cm
OVERSETTER HAR IKKE ANSVAR FOR KONTROLL AV OPPSKRIFTEN.
Ca. 56(58)60(62)64(64) cm
Fg 1: Ca. 350(400)450(500)550(600) g (fg 10086, beige, Léttlopi)
Fg 2: Ca. 100(100)100(100)150(150) g (fg 17501, rød-lilla-turkis-grønn-gul, Maya)
4 mm, 80 cm og 4.5 mm, 80 cm
7 knapper
Ingalill Johansson E-POST patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje
Järbo Garn størrelsesguide: I våre oppskrifter kan bevegelsesvidden på plaggene variere avhengig av plaggtype 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. OBS! Størrelsestabell finnes på www.jarbo.se.

• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
• Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder
den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
• Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.

FORKORTELSER

arb=arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn, fg=farge, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge,
kantm=kantmaske, m=maske, p=pinne, r=rett, rest=resterende, sm=sammen, størr=størrelser, vr=vrang, ytterl=ytterligere,
økn=økning

FORKLARINGER

Kantmaske (kantm): Ytterste m i hver side strikkes r på alle p, og inngår ikke i diagrammet.
Øk 1m: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den r.

VIKTIG

OBS! Maya er et garn med flere fargefelt. Garnet trekkes ut fra midten av nøstet. Vil du ha farger som ligner modellen
på bildet, må du begynne på samme farge som vi har begynt med. Det betyr at du ev. må trekke garnet ut til den aktuelle
fargen og begynne å strikke derfra. Eventuelt kan du begynne på starten på nøstet og la tilfeldighetene bestemme hvilken
farge som kommer på de ulike mønsterbordene.

BOLEN

Legg opp 172(188)204(224)244(264) m med rundp 4 og fg 1. Strikk frem og tilbake. Strikk 1 p r (= vrangen) og deretter
10 p mønster innenfor kantm iflg diagram 1. Bytt til rundp 4.5 og fortsett med fg 1. Strikk glattstr frem og tilbake
innenfor kantm. Fell på 2. p 16(16)20(20)20(24) m jevnt fordelt. På neste p settes en markør på hver side av de midterste
80(88)94(104)114(122) m = bakstk, m på hver side av disse m = forstykkene. Når arb måler 33(34)35(36)37(38) cm, på
en p fra vrangen, strikkes til det gjenstår 5(6)6(7)7(8) m før første markør. Fell av 10(12)12(14)14(16) m = ermehull,
strikk 70(76)82(90)100(106) m, fell av 10(12)12(14)14(16) m = ermehull, strikk de rest 33(36)39(43)48(51) m. Sett m
på en maskenål eller tråd.

ERMER

Legg opp 46(50)50(54)54(58) m med rundp 4 og fg 1. Strikk frem og tilbake. Strikk 1 p r (1. p = vrangen). Strikk 8 p
mønster innenfor kantm iflg diagram 1. Bytt til rundp 4.5 og fg 1. Strikk frem og tilbake i glattstr innenfor kantm.
Fell på 2. p 4(6)4(6)6(8) m jevnt fordelt. På neste p fra retten økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn med
5(4)4(4)3½(3½) cm mellomrom til det er 58(64)66(68)72(76) m på p. Når arb måler 45(46)47(48)49(50) cm, felles til
ermehull 6(7)7(8)8(9) m i beg på de 2 flg p. Sett de rest m på en tråd.
Strikk det andre ermet likt.

BÆRESTYKKET

Strikk alle delene inn på samme rundp 4.5 med fg 1 slik: høyre forstk = 33(36)39(43)48(51) m, første erme =
46(50)52(52)56(58) m, bakstk = 70(76)82(90)100(106) m, andre ermet = 46(50)52(52)56(58) m, venstre forstk =
33(36)39(43)48(51) m = totalt 228(248)264(280)308(324) m. Strikk frem og tilbake i glattstr. Strikk 3(5)7(9)9(11) p.
Fell på siste p 9(13)13(13)17(17) m jevnt fordelt. Strikk mønster innenfor kantm iflg diagram 2. Når diagrammet
er strikket ferdig, bytter du til rundp 4 og fg 2, strikk 1(1)1(0)1(1) p vr, 4 p r. Fell løst av med r m. Fest løse tråder.
Sy ermesømmene med kantm til sømrom. Sy igjen åpningen under ermene.
Venstre forkant: Plukk opp m fra retten langs forkanten med rundp 4 og fg 1 slik: 1 m i hver p, men hopp over ca. hver
4. p. Strikk 5 p r frem og tilbake. Fell løst av. Sett merker til plassering av knapper, det øverste ca. 1½ cm fra halskanten,
det nederste ca. 2 cm fra nederkanten, og de øvrige jevnt fordelt.
Høyre forkant: Strikkes som venstre, men motsatt vei. På 3. p felles til 7 knapphull slik at de stemmer med merkene på
venstre forkant.
Knapphull: Fell av 2 m og legg dem opp igjen på neste p.
Spenn ut plagget under fuktige håndklær etter angitte mål og la alt tørke. Damp ev. lett med et dampeklede på nederkantene.

DIAGRAM 2

Det er nå 88(91)91(94)97(103) m på p

Sista m

Fell på denne p 19(23)27(35)43(43) m
= 116(120)120(124)128(136) m
Strikkes bare på størr XL(2XL)

Fell på denne p 24(24)28(28)32(36) m =
135(143)147(159)171(179) m
Strikkes bare på størr (L)XL(2XL)

Fell på denne p 36(40)44(48)52(52) m =
159(167)175(187)203(215) m
Strikkes bare på størr (L)XL(2XL)

Fell på denne p 24(28)32(32)36(40) m =
195(207)219(235)255(267) m
Strikkes bare på størr (L)XL(2XL)

TEGNFORKLARING
= Fg 1
= Fg 2
= Ingen maske pga. tidligere felling
= 2 m r sm
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