
STØRRELSE, MND

GARNMENGDE

KNAPPER, 18MM

0-3

60 gr

4 stk

3-9

90 gr

5 stk

12-18

140 gr

6 stk

GARNTYPE: 2-tråds Merinoull
STRIKKEPINNER: Rundp 2,5 og 3
STRIKKEFASTHET: 26 m rillestrikk x 24 riller = 10 cm
VANSKELIGHETSGRAD:

2-TRÅDS MERINOULL
farge 885 rust

Design: Kathrine Bauck-Nordeide

vendejakke



OPPSKRIFT

BOLEN
Legg opp 68 (88) 108 m på p nr 2,5 og strikk 11 p 
(= 6 riller). Skift til p nr 3 og strikk etter denne  
rapporten:

1. rille: Strikk 48 (62) 78 m r, snu* og strikk r tilbake.
2. rille: Strikk 49 (63) 79 m r + 12 m etter diagram 
«Flette», snu* og strikk tilbake.
3. rille: Strikk 49 (63) 79 m r + 12 m etter diagram 
«Flette» + 7 (13) 17 m r, snu og strikk tilbake.

Ved å gjenta disse 3 rillene får man halsringningen 
med et dekorativt mønster på bærestykket. Gjenta 
rapporten til du har strikket 32 (41) 50 riller på den 
nederste delen av bolen.

ERME
På neste p fra vrangen strikkes (fra halsen og ut) 30 
(38) 46 m, legg opp 35 (46) 58 nye m på samme p 
(= ermet). Sett de 38 (50) 62 m som står igjen på 
bolen på en hjelpepinne eller tråd mens du fortsetter 
å strikke ermet på samme måte som på bolen, men 
snu før de siste 5 m nederst på ermet hver 3.rille 
(=mansjett). Strikk 39 (47) 56 riller etter rapporten. 
På neste p (fra retten) felles de 35 (46) 58 erme-
maskene av, strikk så ut p opp til halsen.

Strikk fra halsen og ut 30 (38) 46 m, ta opp igjen de 
38 (50) 62 m fra hjelpep/tråden og strikk frem og 
tilbake over alle m etter rapporten totalt 57 (75) 93 
riller videre (= ryggstykket). Strikk det andre ermet 
på samme måte som det forrige. Når du har felt av 
for det andre ermet, strikkes 26 (35) 44 riller etter 
mønsterrapporten, bytt så til p 2,5 og strikk 3 riller 
over alle 68 (88) 108 m.
 Nå strikkes 4 (5) 6 knapphull, slik: Strikk fra 
nedkanten 42 (33) 45 m, fell de neste 2 m. *Strikk 5 
(10) 9 m videre, fell de neste 2 m.* Gjenta *-* til du 
har 3 (5) 6 m igjen. Disse strikkes r. Legg opp 2 m 
over de felte knapphullsmaskene på neste pinne. 
Strikk 3 riller videre over alle m og fell av.
 Plukk opp m langs halskanten og strikk 1 p r. På 
neste p str 1 r, 2 r sm pinnen ut. Strikk 1 rille og fell 
løst av fra retten. Alternativt kan man hekle frem og 
tilbake med fastmasker med heklenål nr 2½. 

MONTERING
Sy sammen ermene, kant- i –kant fra vrangen, fest 
tråder og sy i knapper. Skyll plagget i vann som hold-
er ca. 30 grader (litt kjølig), klem ut vannet i et hånd-
kle og form i fasong. Tørkes flatt.

TEKNIKKER
For at det ikke skal bli et hull der man snur (i hh t mønsterrapporten), brukes følgende teknikk: Snu* : 
sett neste m over på høyre p, legg tråden fremover mellom pinnene og sett m tilbake på venstre p. Snu 
og strikk tilbake. På neste p strikkes tråden som ligger rundt m der du snudde sammen med m.
Flettestrikk: Se diagram på siste side.

Les hele oppskriften før du begynner å strikke!

Jakken strikkes i ett stykke.

FORKORTELSER
m: masker
p: pinne(r)

r: rett
vr: vrang
str: strikk

arb: arbeidet
s: side
r sm: rett sammen



FLETTEDIAGRAM
DIAGRAMFORKLARING

løft m rett av p

vrang på retten,
rett på vrangen

rett på retten,
vrang på vrangen

vrang gjennom bakre 
maskeledd

sett 3 r m på hjelpep på 
fremsiden av arb, strikk 
de neste 3 m r, deretter 
de 3 fra hjelpep r.

WWW.NOSTEBARN.NO
SE ALLE GARNFARGENE OG 
FLERE GRATISOPPSKRIFTER 

TRENGER DU HJELP?
E-POST: POST@NOSTEBARN.NO

TLF: 55 11 32 30

BUTIKKEN I BERGEN: 
ØSTRE NESTTUNVEGEN 6,

5221 NESTTUN

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. Besøk oss gjerne på nettsiden eller i butikken vår i Bergen.


