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GARNTYPE: 2-tråds Merinoull eller Silkeull

STRIKKEPINNER: p 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET: 24 m = 10 cm, p 3 ribbestrikk

VANSKELIGHETSGRAD:

Design: Nøstebarn

Ribbjakke



OPPSKRIFT

KNAPPHULL
Str knapphull i høyre side når arb måler:
STR 1 ÅR: 2, 9, 16, 23, 30 cm.
STR 2 ÅR: (2, 8,5, 15, 21,5, 28, 34,5 cm.)
STR 4 ÅR: 2, 8,5, 15, 21,5, 28, 34,5, 41 cm.
STR 6 ÅR: (3, 10, 17, 24, 31, 38, 45 cm.)
STR 8 ÅR: 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51 cm.
STR 10 ÅR: (3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52 cm.)
STR 12 ÅR: 3, 10,5, 18, 25,5, 33, 40,5, 48, 55,5 cm. 
Hvert hull str fra R, slik: Str 4 m, 2 m sammen, 1 kast, 
forts ut p.

BOLEN 
Legg opp 162 (178) 194 (202) 218 (226) 234 m på 
p nr. 2,5. Str frem og tilbake i ribbestr *2 r, 2 vr* 
gjennom hele arb. Beg og avslutt p på R med 2 r og 
str samtidig knapphull som forklart foran. Str 2 (3) 3 
(4) 4 (5) 5 cm. 
 Bytt til p nr. 3. Sett inn et merke i hver side med 
43 (47) 51 (53) 57 (59) 61 m til hvert forstykke og 
76 (84) 92 (96) 104 (108) 112 m til bakstykke, 
merkene står nå mellom 2 vr (vr) vr (r) r (vr) r m. Forts 
til arb måler 20 (23) 28 (31) 35 (37) 40 cm. Fell 8 
(8) 12 (12) 16 (16) 16 m i hver side for ermehull, 
halvparten på hver side av merkene og med 39 (43) 
45 (47) 49 (51) 53 m igjen på hvert forstykke, 68 
(76) 80 (84) 88 (92) 96 m igjen på bakstykke. Legg 
arb til side og str ermene. 

ERMER
Legg opp 40 (40) 44 (44) 48 (48) 48 m på p nr. 
21⁄2. Str rundt i ribbestr 2 r, 2 vr gjennom hele arb,

beg og avslutt omg med 1 vr (1 vr) 1 vr (1 r) 1 r (1 
vr) 1 r. Str 3 (3,5) 4 (4) 4 (5) 5 cm. 
 Bytt til p nr. 3. Øk 1 m på hver side av første 
og siste m hver 2. (1,5.) 1,5. (1,5.) 1,5. (1,5.) 1,5. cm 
i alt 8 (12) 16 (16) 20 (20) 20 ggr (= 56 (64) 76 (76) 
88  (88) 88 m). De nye m tas med i ribbestr etter 
hvert. Forts til arb måler opp- gitt eller ønsket lengde. 
Fell 8 (8) 12 (12) 16 (16) 16 m midt under ermet for 
ermehull, ribbestr på hver side av ermehullene skal 
nå være lik på erme og på bol. Legg arb til side og 
str det andre ermet på samme måte. 

RAGLANFELLING
Sett alle delene inn på samme p med fellingene for 
ermehull mot hverandre (= 242 (274) 298 (306) 330 
(338) 346 m). Forts frem og tilbake i ribbestr som før. 
Sett inn et merke ved hver overgang og str raglan- 
felling, slik på retten: * str ribbestr til 2 m før merke, 
2 r sm, ta 1 m løst av, 1 r, trekk den løse m over, 
gjenta *–* 3 ggr til, str ut p (= 8 m felt). Neste p str 
slik på vrangen: * str ribbestr til 1 m før merke, 2 vr 
*, gjenta *–* 3 ggr, str ut p. Forts som dette med 
raglanfellinger hver 2. p til det er felt i alt 20 (23) 25 
(26) 28 (29) 29 ggr (= 82 (90) 98 (98) 106 (106) 
114 m igjen).

HALSKANT 
Bytt til p nr. 21⁄2 for str 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 cm ribbestr 
som før. Fell løst av med r og vr m.

MONTERING
Sy sm ermehullene. Sy i knapper langs venstre for-
kant.

TEKNIKKER
Ribbestrikk: 1. p str vekselvis r og vr som oppgitt, videre str r over r, vr over vr. *2r, 2 vr*

Les hele oppskriften før du begynner å strikke!

FORKORTELSER
r: rett
vr: vrang

str: strikk
ribbestr: ribbestrikk
m: maske

omg: omgang
p: pinne
arb: arbeidet

beg: begynn
forts: fortsett
ggr: ganger
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TRENGER DU HJELP?
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Vårt garn er ikke utsatt for unødvendig kjemisk behandling, og har alle ullens gode egenskaper inntakt. Lett og drøyt 
ullgarn til undertøy og klær. Vaskes for hånd med naturlig såpe. Ta kontakt for å få tilsendt katalog med oppskrifter, 
vaskemidler og Nøstebarns øvrige sortiment. Besøk oss gjerne på nettsiden eller i butikken vår i Bergen.


