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LINA

JAKKE, BAGGYBUKSE OG LUE

Liv Inger Espedal

GARN

LINA 40 % ull, 40 % akryl,
20 % nylon
		50 gram = ca 75 meter
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GARNFORBRUK
Lys grå nr 102
Lime nr 111
Blå nr 108

8
1
3

(9)
(1)
(4)

10
1
5

nøster
nøste
nøster

PINNEFORSLAG

Liten og stor rundp. Strømpep nr 6 og 7

TILBEHØR

5 knapper
Elastikk til buksen

STRIKKEFASTHET

16 m glattstrikk på p nr 7 = 10 cm

FORKORTELSER

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

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca
Baggybukse
Livvidde ca
Hel lengde ca
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JA KKE
HØYRE FORSTYKKE
Legg opp 28 (30) 32 m med blå på p nr 6. Strikk p fram
og tilbake i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Sett 12 (13) 14 m
i venstre side på en hjelpetråd til lommer (som strikkes til
slutt). De første 6 m ytterst i høyre side strikkes videre
i vrangbordstrikk = knappestolpe.
Skift til p nr 7 og lag ett knapphull i høyre side slik: Strikk 1 r,
1 vr, fell av 2 m som legges opp på nytt på neste p. Strikk
videre 1 r, 1 vr og deretter i glattstrikk ut p. Legg opp 12 (13)
14 m i venstre side.
Det skal lages 5 knapphull langs knappestolpen, det 1.og 5.
2 cm fra kanten oppe og nede, de andre fordeles med 6,5
(7) 8,5 cm mellom hvert knapphull.
Strikk glattstrikk og med 6 m i vrangbordstrikk som før

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.

Sett de 6 m til knappestolpen på en hjelpetråd. Fell deretter
til halsringning på hver 2. p med 2,2,1,1 (3,2,1,1) 4,2,1,1 m.
Strikk til arbeidet måler 34 (36) 42 cm og fell av m.

VENSTRE FORSTYKKE
Strikk som høyre forstykke, men speilvendt og uten knapphull.

LOMMER
Sett de 12 (13) 14 m fra hjelpetråden på p nr 7 og strikk fram og
tilbake i glattstrikk med lime. Øk på 1. p jevnt fordelt til 23 (25) 27 m.
Strikk til arbeidet måler 7 (8) 9 cm og fell på neste p jevnt fordelt
til 12 (13) 14 m. Skift til lys grå og strikk 1 p i glattstrikk, strikk videre
2 p i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Fell av med r og vr m.
Sy lommen til i begge sider, følg samme m oppover som der
lommen begynner (den skal monteres i slik at den får en litt
boblet form). Se bildet.

i høyre side til arbeidet måler 24 (25) 30 cm Fell av 3 m
i venstre side til ermehull. Strikk til arbeidet måler 30 (32) 38 cm.
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BAKSTYKKET

MONTERING

Legg opp 50 (54) 56 m med blå på p nr 6. Strikk 4 p fram

Brett kanten oppe i livet mot vrangen og sy til med løse sting.

og tilbake i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr.

Brett kantene nede på hvert ben mot vrangen og sy til med

Skift til p nr 7 og lys grå. Strikk glattstrikk til arbeidet måler

løse sting. Trekk elastikk gjennom løpegangen i livet.

24 (25) 30 cm og fell av 3 m i hver side til ermehull.
Strikk til arbeidet måler 34 (36) 42 cm og fell av m.

ERMENE
Legg opp 22 (24) 26 m med lys grå på strømpep nr 6 og
strikk 4 p rundt i glattstrikk. Strikk 1 omgang vr = brettekant
og 4 omganger glattstrikk. Skift til lime, og strikk 4 omganger
glattstrikk. Skift til blå og p nr 7. Sett ett merke midt under
ermet og øk 1 m på hver side av merket på hver 3. (3.) 3,5.
cm til det er 32 (36) 38 m. Strikk til arbeidet måler 20 (24) 28
cm målt fra brettekanten. Del arbeidet ved merket og strikk 3 p
glattstrikk fram og tilbake. Fell av. Strikk det andre ermet likt.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene og sy sammen i sidene opp til
ermehullene. Sy i ermene og sy samtidig de 3 øverste
p på ermene på tvers mot de avfelte m på bolen.
Brett kanten nede på ermene mot vrangen og sy til.

HALSKANT
Sett de 6 m fra hjelpetråden i høyre side på p nr 6. Strikk opp
ca 14 m for hver 10 cm rundt halsen med blå og sett de 6 m
fra hjelpetråden i venstre side på p. Strikk 2 p i vrangbordstrikk
fram og tilbake. Fell av med r og vr m.

LUE
Legg opp 68 (72) 76 m med lys grå på p nr 6 og strikk 14 (16)
18 omganger rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Skift til p
nr 7 og sett 4 merker med 17 (18) 19 m mellom hvert merke.
Øk 1 m på hver side av merkene på hver 2. omgang til det

BAGGYBUKSE

er 28 (30) 31 m mellom hvert merke. Fell 1 m på hver side

Begynn øverst i livet.

det er 8 m igjen. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom m.

av merkene ved å strikke 2 m r sammen før hvert merke
og 2 m vr r sammen etter hvert merke på hver 2. omgang til

Legg opp 64 (66) 70 m med lys grå på p nr 6 og strikk 5
omganger rundt i glattstrikk. Strikk 1 omgang vr = brettekant og
deretter 6 omganger i glattstrikk. Skift til p nr 7
og øk på neste omgang til 124 (140) 152 m jevnt fordelt. Sett ett
merke midt bak = der omgangen begynner og ett merke midt
foran. Strikk buksen høyere bak slik:
Begynn ved merket midt bak, strikk 8 m, snu, strikk 16 m, snu,
strikk 24 m, snu, strikk 32 m, snu, strikk 40 m, Gjenta dette med 8
ekstra m til hver side for hver snuing i alt 4 (5) 6 ganger. Pass på å
stramme litt ekstra ved hver snuing for å slippe huller i arbeidet.
Strikk til arbeidet fra brettekanten måler 21 (25) 29 cm. Fell av 10
(12) 12 m midt foran og 10 (12) 12 m midt bak.
Strikk hvert ben videre rundt, hver for seg= 52 (58) 64 m til hvert
ben. Sett et merke på innsiden av benet. Strikk glattstrikk, samtidig
som det felles 1 m på hver side av merket ved å strikke 2 m r
sammen før merket og 2 m vridd r sammen etter merket på hver
2. omgang 5 (6) 7 ganger = 42 (46) 50 m.
Fell videre på hver side av merket på hver 1,5. (2.) 2,5. cm i alt 8
ganger = 26 (30) 34 m. Strikk til arbeidet fra brettekanten måler
40 (48) 56 cm. Skift til p nr 6 og lime og strikk 4 omganger
glattstrikk. Skift til blå og strikk 4 omganger i glattstrikk.
Strikk 1 omgang vr= brettekant og 4 omganger glattstrikk.
Strikk det andre benet likt.
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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
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