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TUVA HELÅRSGARN

EP16·17 JAKKE MED HULLMØNSTER
DESIGN

Berit K. Skårland

GARN

TUVA HELÅRSGARN
50% bomull, 50% akryl
50 gram = ca 110 meter

STØRRELSER

S

(M)

L

(XL)

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

89
60
47

(94)
(62)
(48)

100
64
49

(110)
(66)
(50)

cm
cm
cm

GARNFORBRUK
Naturhvit nr 600

11

(12)

13

(14)

nøster

PINNEFORSLAG

Stor rundp og strømpep nr 3.5 og 4

TILBEHØR

9 knapper

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk og mønster på
p nr 4 = 10 cm

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

NB! Ved halsfelling: Der hvor det i mønsteret er kast uten

VENSTRE FORSTYKKE

tilsvarende sammen-strikking av masker - eller

Forkanter: Ta 1. m løst av p i bakre m lenke (som når en skal

sammen-strikking av masker uten tilsvarende kast, sløyfes

strikke vridd r) med garnet foran arbeidet

dette og m strikkes i glattstrikk
Legg opp 51 (54) 57 (63) m på rette p nr 3,5 og strikk 4 p r
Det strikkes fram og tilbake på rundpinne.

(rillestrikk). Skift til p nr 4, øk 1 m i høyre side til kantm og strikk

Kantm strikkes r på alle p.

med denne inndelingen: Strikk 1 kantm, 42 (48) 48 (54) m
mønster etter diagrammet, 3 (0) 3 (3) m glattstrikk og 6 kantm til

BAKSTYKKET

forkanter. Strikk til arbeidet måler 49 (51) 53 (55) cm. Sett de 6 m

Legg opp 97 (103) 109 (121) m på p nr 3,5 og strikk 4 p r

til forkanten på en hjelpetråd, fell av 10 (12) 14 (16) m til halsring-

(rillestrikk). Skift til p nr 4, øk 1 m i hver side til kantm og strikk

ning og strikk hver side av halsen for seg. Fell videre mot halsen

mønster etter diagrammet til arbeidet måler

på hver 2. p med 3,1,1 m (likt for alle størrelser). Strikk til arbeidet

57 (59) 61 (63) cm. Fell av de midterste 31 (35) (39) (43) m og

måler 60 (62) 64 (66) cm og fell rett av de resterende

strikk hver side av nakken for seg. Fell videre til nakken på

31 (32) 33 (37) skulderm.

hver 2. p med 2,1 m (likt for alle størrelser). Strikk til arbeidet
måler 60 (62) 64 (66) cm og fell rett av de resterende 31 (32)

HØYRE FORSTYKKE

33 (37) skulderm. Strikk den andre siden lik, men speilvendt.

Legg opp og strikk som venstre forstykke, men speilvendt
(begynn med forkanten). Lag samtidig knapphull i forkanten.
Hvert knapphull lages ved å felle av 2 m som legges opp igjen på
neste p innenfor de 2 ytterste m. Lag i alt 9 knapphull med det
øverste i halskanten og det nederste 2 cm opp fra kanten nede.
Mål ut på venstre forstykke.
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DIAGR A M

ERMENE
Legg opp 48 (50) 52 (54) m på strømpep nr 3,5 og strikk 4
omganger rillestrikk (vekselvis 1 omgang r, 1 omgang vr). Skift til p
nr 4 og strikk 1 omgang r samtidig som det økes jevnt fordelt til
55 (55 (61) 61 m. Sett ett merke der omgangen begynner. Strikk
Gjenta

mønster etter diagrammet til arbeidet måler 17 (18) 19 (20) cm og

Strikk til slutt

Gjenta

strikk videre i glattstrikk. Øk samtidig 1 m på hver side av merket
på hver 3. cm til det i alt er 81 (85) 89 (93) m. Strikk til arbeidet
måler 47 (48) 49 (50) cm. Fell rett av til en jevn kant som ikke
strammer. Strikk det andre ermet likt.

MONTERING
Sy sammen i sidene med 1 kantm til sømmemonn.
Sy i ermene med kantm til sømmemonn.
Halskant: Sett m fra høyre forstykke (6 m) på p nr 3,5, strikk opp
ca 104 (108) 112 (116) m langs halsen, sett m fra venstre forstykke
(6 m) på p og strikk 2 cm i rillestrikk.
Husk knapphull. Fell rett av til en jevn kant som ikke strammer.
Fest alle løse tråder på vrangen.

R på retten, vr på vrangen
kast
Ta 2 m løst av p (som om en skal strikke 2 m r sm)
strikk 1 m r og trekk de 2 løse m over
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FOTO: WENCHE HOEL-KNAI | STYLIST: JAN GUNNAR SVENSON @STYLESVENSON | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO: KAI HANSEN TRYKKERI
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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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