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EP16·19 HELMØNSTRA JAKKE
DESIGN

Berit K. Skårland

GARN

PERU 40% alpakka, 30% ull,
30% akryl, 50 gram = ca 160 meter
EVENTYR 70% ull, 25% nylon,
50 gram = ca 175 meter

STØRRELSER

XS/S

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

88
60
48

GARNFORBRUK
Peru: Hvit nr 601
Eventyr: Grå nr 901

5
5

(M)

L/XL

(100)
(62)
(49)

112
64
49

(5)
(6)

6
7

cm
cm
cm

nøster
nøster

PINNEFORSLAG

Liten og stor rundp og strømpep
nr 2,5 og 3,5

TILBEHØR

8 knapper til jakke

STRIKKEFASTHET

26 m glattstrikk på p nr 3,5 = 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.

Kantm strikkes r på alle p.

FORKORTELSER

R = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

ERMENE
Legg opp 53 (55) 57 m med grå på strømpep nr 2,5, strikk

BOLEN

rundt i glattstrikk som nede på bolen og 1 omgang vr til brette-

Legg opp 225 (257) 289 m med grå på rundp nr 2,5 og strikk

kant. Skift til hvit, p nr 3,5 og strikk 2 omganger glattstrikk hvor det

2 cm fram og tilbake i glattstrikk og 1 p vr til brettekant. Skift

på 1. omgang økes ut til 57 (59) 61 m jevnt fordelt. Strikk mønster

til hvit, rundp nr 3,5 og legg opp 5 nye m midt foran (til

etter diagrammet. Tell ut fra midten hvor de forskjellige størrelser

klippem under monteringen). Strikk videre rundt. Strikk 1

skal begynne. Sett ett merke midt under ermet der omgangen

omgang glattstrikk og videre mønster etter diagrammet. Sett

begynner og øk 1 m på hver side av merket på hver 2.5. (2,5.) 2.

ett merke i hver side med 113 (129) 145 m til bakstykket og

cm til det i alt er 93 (97) 103 m i omgangen. Strikk til arbeidet

56 (64) 72 m til hvert forstykke. Strikk til arbeidet måler ca. 53

måler 48 (49) 49 cm. Strikk videre 1 omgang glattstrikk, 1

(55) 57 cm. Fell av de midterste 5 klippem og 12 (13) 14 inn

omgang vr og 6 omganger glattstrikk til belegg med hvit. Fell m

på hvert forstykke til halsringning. Legg opp 5 nye klippem

rett av. Strikk det andre ermet likt.

over de avfelte m. Fell videre til halsringning på hver omgang
innenfor 1 m ved å strikke 2 m r sammen, 1 r, klippem, 1 r og

MONTERING FORKANTER

2 m vridd r sammen. Strikk mønster som før. Gjenta disse

Merk av til ermehull i hver side (mål overvidden på ermene)

fellingene i alt 8 ganger (likt for alle størrelser). Strikk til

og sy 2 maskinsømmer langs hvert ermehull. Sy 2 maskin-

arbeidet måler ca. 60 (62) 64 cm og fell m rett av.

sømmer på hver side av midt-m midt foran og klipp opp
mellom sømmene. Sy sammen på skuldrene. Sy i ermene og
sy belegget til, flatt over sårkanten på vrangen.

SS/2016

EUROPRIS | PERU OG EVENTYR | MODELL EP16∙19

2

VENSTRE FORKANT
Strikk opp 132 (138) 142 m med grå på p nr 2,5 og strikk 4 p
glattstrikk med 1 kantm i hver side hvor det økes 1 m innenfor
kantm på hver 2. p opp mot halsen (i overgangen forkant/
halskant). Strikk 1 p r og 1 p vr til brettekant. Strikk deretter og 2
cm glattstrikk hvor det strikkes 2 m r sammen innenfor kantm
på hver 2. p. Fell av.

HØYRE FORKANT
Strikk som venstre, men her med 8 knapphull jevnt fordelt på
2. p. Det øverste skal være i halskanten, de øvrige med jevne
mellomrom (det 8. etter 2 cm nede i oppleggskanten).
Hvert knapphull lages ved å felle av 2 m som legges opp
igjen på neste p.
Mål ut på knappekanten og sett merker. Husk tilsvarende
knapphull etter brettekanten.

HALSKANT
Strikk opp 120 (124) 128 m med grå på liten rundp nr 2,5 og strikk
som på forkantene. Øk/fell m i hver side. Husk knapphull i flukt
med de øvrige. Fell av.
Sy beleggene flatt over sårkanten på vrangen. Brett inn kantene
nederst på bolen og ermene og sy de til på vrangen med løse
sting. Fest alle løse tråder og sy i knapper.
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Gjentas
Midt på erme

Begynn her M

Begynn her XS/ S og L/ XL

Gjentas

DIAGR A M

Grå
Hvit
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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.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

FACEBOOK.COM/EUROPRIS.NO
INSTAGRAM: EUROPRIS.NO
WWW.EUROPRIS.NO
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