
STØRRELSE

OVERVIDDE

ERMLENGDE

HEL LENGDE

OVERARMSVIDDE

GARNMENGDE

S-M

120 cm

44 cm

82 cm

36 cm

400 gr

L-XL

140 cm

48 cm

86 cm

40 cm

450 gr

GARNTYPE: Vestlandsull (enkel) / Merinoull (dobbel)

STRIKKEPINNER: Lang rundpinne 4 og 5, 

40cm rundpinne 5, strømpepinner 4 

STRIKKEFASTHET: 16 m perlestrikk = 10 cm

VANSKELIGHETSGRAD:

VESTLANDSULL 
farge 532 kløverblomst

Design: Linn Urnes Sundhordvik

slengjakke



OPPSKRIFT

BOLEN
Legg opp 182 (214) m på p 4. Strikk de første 3 m 
rett (se forklaring “snorkant”), strikk deretter *1r, 1 
vr* til 3 m gjenstår. Legg tråden fremover (mot deg) 
mellom p og sett de 3 siste m over på høyre p. 
Fortsett slik til vrangborden måler 5 cm. Skift til p 5. 
Arbeidet strikkes nå videre i perlestrikk eller evt rill-
estrikk om dette foretrekkes. Snorkanten fortsetter 
oppover hele arbeidet. Strikk til arbeidet måler 62 
(64) cm eller ønsket lengde. Nå skal det settes av 
masker til ermehull, og bakstykket og forstykkene 
strikkes videre hver for seg. Strikk 39 (47) m (høyre 
forstykke), sett de neste 8 m av på en tråd, strikk 88 
(104) m videre (bakstykke), sett de neste 8 m av på 
en tråd, strikk de siste 39 (47) m (venstre forstykke). 

FORSTYKKE
La bakstykket og det ene forstykket hvile på en hjel-
pepinne/tråd og strikk videre på det andre forstyk-
ket. Husk at snorkanten fortsetter oppover som før.  
Strikk til arbeidet måler 20 (22) cm fra ermehullsåp-
ningen. Maskene på dette forstykket skal nå felles av. 
Fell først av de første 12 (14) m på ermehullsiden. 
Strikk ut omg og 1 omg tilbake. Fell av de neste 12 
(14) m. Strikk ut omg og 1 omg tilbake. Fell av de 
siste 15 (19) m på pinnen. Strikk nå det andre forstyk-
ket på akkurat samme måte.

BAKSTYKKE
Strikk 20 (22) cm videre fra ermehullsåpningen. 

Maskene på bakstykket skal nå felles av på samme 
måte som forstykkene, bare i begge sider av arbei-
det: *Fell av 12 (14) m i begynnelsen av omg. Strikk  
videre ut omg.* Gjenta *_* på den andre siden, 
altså motsatt skulder. Gjenta *_* enda en gang, på 
begge sider av arbeidet. Du har nå felt 22 (28) m i 
hver side. *Fell så av de neste 12 (16) m og strikk 
videre ut omg.* Gjenta *_* på den andre siden. Du 
sitter nå igjen med 16 m på p som utgjør halsen på 
jakken, og disse m felles av med snor-avfelling (se 
forklaring “teknikker”)

MONTERING
Legg forstykkene rette mot rette med bakstykket. Sy 
sammen fra vrangsiden av arbeidet. Pass på at snor-
kantene syes godt sammen der disse møtes i nakken. 
Vreng så arbeidet slik at rettsiden vender ut igjen. 

ERMER
Plukk opp m i ermeåpningene, slik at du har 57 (63) 
m. Hvis du får for mange m etter å ha plukket opp, 
feller du til riktig antall på første omg. Strikk til ermet 
måler 40 (44) cm eller ønsket lengde. Strikk *2 r sm, 
1 vr* ut omg. Du har nå 38 (42) m. Skift til p 4. Strikk 
*1r, 1 vr* til vrangborden måler 5 cm. Fell av. 

MONTERING
Fest alle tråder og skyll opp jakken i kaldt vann. 
Legges flatt til tørk og formes i våt tilstand. Vær 
oppmerksom på at jakken blir lengre etter skylling.

TEKNIKKER
PERLESTRIKK: Annenhver m r og vr. På neste p strikkes r over vr og vr over r.
SNORKANT: De første 3 m på p str alltid r, de siste 3 m settes alltid over på høyre p med tråden på fram-
siden av arb.
SNOR-AVFELLING: *Str 2 r, 2 vridd r sm, sett 3 m tilbake på venstrep* gjenta * - *

Jakken strikkes nedenfra og opp i perlestrikk med snorkanter. Etter felling til ermehull, strikkes bakstykket 
og forstykkene hver for seg. Forstykkene syes så sammen med bakstykket. Ermene strikkes til slutt, ved at 
man plukker opp masker i ermeåpningene. Les hele oppskriften før du begynner å strikke!

FORKORTELSER
m: masker
p: pinne(r)

r: rett
vr: vrang
str: strikk

arb: arbeidet
s: side
r sm: rett sammen
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