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HULDRA

EP15·06 DAMEJAKKE
DESIGN

Gjestal Garn

GARN

HULDRA
43% ull, 43% akryl, 14% polyester
nøster à 50 gram

STØRRELSER

S

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Hel lengde
Ermelengde

105 (113)
72 (78)
47 (48)

GARNFORBRUK
Grå

11

Tilbehør

9 knapper

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 7.
Liten rundp nr 6 til halskanten

(M)

(12)

L

(XL)

120
80
49

(127)
(82)
(50)

cm
cm
cm

13

(14)

nøster

STRIKKEFASTHET

11 m glattstrikk på p nr 7 = 10 cm
Husk at strikkefastheten må holdes
hvis resultatet skal bli vellykket.
		
Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER

r=rett, vr=vrang, m=maske, 					
p=pinne.

Begynn alltid med nytt nøste i siden, slik at trådene blir festet

HØYRE FORSTYKKE

der. Kantm = strikk r på alle p

Legg opp og strikk som venstre, men speilvendt (begynn med
forkanten). Når arbeidet måler 18 (20) 22 (24) cm lages 9

BAKSTYKKET

knapphull (det 9. skal være i halskanten) med 6 cm mellom

Legg opp 58 (62) 66 (70) m på p nr 7 og strikk 3 cm i vrangbord-

knapphullene. Hvert knapphull lages innenfor de 2 ytterste m på

strikk med 1 r, 1 vr. Begynn og slutt med 1 kantm. Strikk videre

p ved å strikke 2m r sammen, 1 kast.

glattstrikk med 1 kantm i hver side til arbeidet måler 76 (78) 80
(82) cm og fell av til en jevn kant som ikke strammer.

VENSTRE FORSTYKKE
NB! Ta siste m løs av p med garnet bak arbeidet (for å få en litt
stram kantm på forkanten). Legg opp 33 (35) 37 (39) m på p nr 7
og strikk 3 cm i vrang-bordstrikk med 1 r, 1 vr. Begynn og slutt
med 1 kantm. De siste 6 m er forkanter som strikkes videre i
vrangbordstrikk som før. Strikk videre glattstrikk over de øvrige m
med 1 kantm i siden til arbeidet måler 67 (69) 71 (70) cm. Sett
stolpens 6 m på en hjelpep. Fell av til halsringning på hver 2. p
med 5 (6) 7 (8) m og deretter med 1,1,1 m (likt for alle størrelser).
Strikk rett opp med 1 kantm i hver side til arbeidet måler 72 (74)
76 (78) cm og fell m rett av til en jevn kant som ikke strammer.
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ERMENE
Legg opp 24 (26) 28 (28) m på strømpep nr 7 og strikk 3 cm
rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Strikk videre rundt i glattstrikk.
Sett ett merke midt under ermet og øk 1 m på hver side av
merket på hver 4,5. (5.) 5. (4,5.) cm til det i alt er 42 (44) 46 (48) m
i omgangen. Strikk til ermet måler ca. 47 (48) 49 (50) cm. Fell rett
av til en jevn kant som ikke strammer. Strikk det andre ermet likt.

LOMMER
Legg opp 27 (29) 31 (31) på p nr 7 og strikk vrangbordstrikk med 1
r, 1 vr. Beg og slutt med 1 kantm. Strikk til lommen måler 28 cm.
Strikk 1 p r og fell rett av til en jevn kant som ikke strammer.

HALSKANT
Sett m fra høyre forkant på p nr 6, strikk opp 44 (46) 48 (50) m

Strikk en lomme til, likt.

langs halsen og sett m fra venstre forkant på p. Str 3 cm i

MONTERING OG HALSKANT

og husk knapphull i høyre side). Strikk 1 p r og fell rett av til en

Sy sammen på skuldrene. Merk av til ermehull i hver side (mål

vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr (strikk som før over m til forkantene
jevn kant som ikke strammer. Sy i knapper

overvidden på ermene) og fest midt på ermet til skulderen. Sy i
ermene og sy sammen i sidene med 1 kantm til sømmemonn.
Sy en lomme til hvert forstykke. Sy ut fra forkantene, langs
oppleggs kanten nede og opp langs sidesømmen.
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Trysil Garn er produsert
av Norges største garngrossist
Gjestal Garn.
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FACEBOOK.COM/EUROPRIS.NO
INSTAGRAM: EUROPRIS.NO
WWW.EUROPRIS.NO
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