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 93 cm 100 cm 108 cm

 46 cm 48 cm 50 cm

 52 cm 60 cm 60 cm

 260 g 300 g 350 g

STØRRELSE

OVERVIDDE

ERMELENGDE

HEL LENGDE

GARNMENGDE

GARNTYPE: Merinoull eller Silkeull

STRIKKEPINNER: Lang og kort rundp 5, strømpep 5

STRIKKEFASTHET: 18 m = 10 cm, dobbelt garn p 5

TILBEHØR: 8 knapper (16-23 mm)

VANSKELIGHETSGRAD:

SILKEULL
farge 8150 nøttebrun

Design: Nøstebarn

Stripet ballongcardigan



OPPSKRIFT

BOLEN
Legg opp 188 (204) 220 m med dobbelt garn på 
lang rundp nr 5. Første m på hver pinne tas alltid løs 
av, gjennom hele arb. Strikk 5 riller og sett de ytterste 
8 m på hver s over på en sikkerhetsnål eller hjelpe-
tråd. (Disse blir tatt opp igjen og strikket som knappe-
stolper mot slutten av arb.)
 Etter 5 riller med dobbelt garn strikkes 3 riller 
med enkelt garn (=1 stripe). Strikk [3 riller med
dobbelt garn og 3 riller med enkelt garn] 2 ganger 
og sett et merke i hver side, med 41 (45) 49 m til
forstykke og 90 (98) 106 m til rygg.
 På første p i neste stripe med dobbelt garn: 
*Strikk til det gjenstår 3 m før sidemerket. Strikk 2 r 
sm og 1 r. Etter sidemerket strikkes 1 r og 2 r sm.* 
Gjenta *-*ved det andre sidemerket. Strikk videre i 
striper med dobbelt og enkelt garn, og gjenta felling 
i sidene på hver stripe med dobbelt garn i alt 3 (4) 4 
ganger (= 12 (16) 16 m felt). Du har nå 160 (172) 
188 m.
 Strikk videre til du kan telle 7 (8) 8 striper med 
enkelt garn. Strikk 3 p med dobbelt garn. På neste p
(fra vr) felles 12 (14) 14 m i hver s til ermhull. Legg 
arb tilside og strikk ermene.

ERMER
Legg opp 36 (40) 40 m med dobbelt garn på rundp 
nr 5 og strikk 5 riller. Nå skal det strikkes striper med 
enkelt og dobbelt garn, samtidig som det økes på R 
for å få ballongeffekten på ermet. Det skal økes med 
4m pr p slik: Str 4 (5) 5 m, øk 1 m, sett mrk, str 9 (10) 
10 m, øk 1 m, sett mrk, str 9 (10) 10 m, øk 1 m, sett 
mrk og str resterende masker på p. Strikk r tilbake. 
Det skal økes hver 2. p før mrk (fra R), totalt 9 (10) 
10 ganger (OBS: husk å strikk striper). Etter økninger 
har du 72 (80) 80 m på p. Fortsett å str striper til du 
kan telle totalt 10 (11) 12 striper med enkelt garn. Str 
3 p med dobbelt garn, på neste p (fra vr) felles de 
første 6 (7) 7 m og de siste 6 (7) 7 m av. Strikk et 
erme til på samme måte.

RAGLANFELLING
Sett ermene inn på bolen ved de felte m. Begge 
ermene strikkes på fra retten. Se til at både på 
ermene og bolen ligger med retten mot deg. Sett et 
merke i hver av de fire skjøtene mens du strikker 2 p 
med dobbelt garn frem og tilbake over alle de 280 
(304) 320 m. På neste stripe med enkelt garn (fra r), 
str slik: *Strikk til 3 m gjenstår før første merke. Strikk 

1 rille = 2 pinner. 1 stripe = 6 riller (3 med enkel tråd og 3 med dobbel tråd)

Les hele oppskriften før du begynner å strikke!

Rillestrikket jakke i A-fasong med ballongermer og raglanfelling. Stripeeffekten oppnås ved å strikke 
med vekselvis enkel og dobbel tråd.

Jakken strikkes nedenfra og opp, frem og tilbake på rundpinne nr 5. 3 og 3 riller strikkes med vekselvis 
enkelt og dobbelt garn for å få stripeeffekten. Knappestolpen strikkes opp med dobbelt garn og syes til 
ved montering. Obs: Alle riller telles fra retten. Det er viktig å holde kontroll på hvilken side som er 
retten, både på ermene og bolen for å få riktig rilleantall per stripe, og for at sammensetting av bol og 
ermer skal bli pen. Plagget blir en god del sidere etter skylling!

FORKORTELSER
m: maske(r)
rundp: rundpinne
s: side

p: pinne(r)
mrk: merke
str: strikk
r: rett

vr: vrang 
R: retten
omg: omgang
r sm: rett sammen
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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.

2 r sm og 1 r. Etter mrk str 1 r og 2 r sm. Gjør det 
samme ved de 3 andre merkene og fortsett ut p. 
Strikk r tilbake.*
Gjenta *-* i alt 21 (21) 21 ganger. Du har nå 112 
(136) 152 m igjen på p.

KNAPPESTOLPE
Ta opp de 8 m fra hjelpetråden på jakkens venstre 
forstykke (det som blir venstre for deg hvis du har 
jakken på) og strikk frem og tilbake med dobbelt 
garn til knappestolpen er like lang (like mange riller) 
som bolens fremkant. Sett knappestolpen inn på 
rundp og ta opp maskene for høyre knappestolpe. 
Str 2 p, på neste p skal du strikke første knappehull 
slik: Strikk 2m, 2 r sm, legg opp 2 nye m, str 2 r sm, 
2 r. Str frem og tilbake ca 7-8 riller (mål opp sånn at 
8 knapper blir plassert med lik avstand). Strikk inn 
knappehull med jevnt mellomrom (Den siste på 
knappestolpen - den 7. knappen - plasseres på den 2. 
stripet med enkelt garn telt ovenfra). Strikk til høyre
knappestolpe er like lang som bolen. Sett høyre 
stolpe inn på rundp. Siste knapp str inn i halskanten.

HALSKANT
Halskanten består av 5 riller med dobbelt garn, slik 
som nedkanten.
Strikk først 2 riller over alle m. På neste p (fra r)  
strikkes det siste knapphullet, slik: Strikk 2 r, 2 r sm, 
legg opp 2 nye, 2 r sm. Heretter str *1 r, 2 r sm, 1 r* 
frem til knappestolpen. Disse str r. Strikk r tilbake over 
alle m, deretter 2 riller videre. Fell av fra retten, slik: 
Fell de første 8 m. *Str 2 r sm, trekk forrige m over, 
fell 4 m.* Gjenta *-* til knappestolpen (8 m), fell 
disse.

MONTERING
Sy sammen ermene kant-i-kant. Sy igjen under erme-
hullene. Sy knappestolpene til, rille for rille, langs 
forstykkene og sy i knapper. Skyll plagget, klem ut 
vannet i håndkle og form det etter oppgitte mål. 
Tørkes flatt i fasong.


