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ERLE

323·10 LANG JAKKE MED HETTE
DESIGN

Bente Presterud Røvik

GARN

DALE ERLE 56% kid mohair, 26% silke, 18% ull,
50 gram = ca 325 meter

STØRRELSER
Jakke
PLAGGETS MÅL
Vidde nede
Hel lengde ca
Ermelengde inkl
oppbrett ca
GARNFORBRUK
Hvit med sølv 0011
Lys grå 3502
Grå 5762
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PINNEFORSLAG

Stor rundp nr 8
Strømpep nr 6

STRIKKEFASTHET

12 m glattstrikk med 3 tråder
på p nr 8 = 10 cm

7 nøster
7 nøster
7 nøster

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

Vrangstrikk = glattstrikk med vrangen ut.
Kantm strikkes r på alle p.

BAKSTYKKET
Legg opp 60 (62) 64 (66) 68 m med 1 tråd i hver farge på p
nr 8. Strikk fram og tilbake slik: (1. p = retten) 1 kantm, 1 r, 2
vr, 2 r, 15 (16) 17 (18) 19 m vrangstrikk, ribbestrikk med 2 r, 2
vr over 18 m, 15 (16) 17 (18) 19 m vrangstrikk, 2 r, 2 vr, 1 r, 1
kantm. Fortsett med r over r og vrang over vr oppover.
Når arbeidet måler 4 cm økes 1 m i hver side innenfor 6 m til
flaggermuserme.
Øk ved å løfte opp tråden før neste m til et kast - som
strikkes vridd vr fra retten, eller vridd r fra vrangen. De økte m
strikkes i vrangstrikk.
Gjenta økingene hver 4. cm ytterligere 2 ganger, hver 2. cm
19 (21) 22 (23) 24 ganger, hver 1. cm 13 (11) 10 (10) 9 ganger,
og hver p 12 ganger = 154 (156) 158 (162) 164 m. Arbeidet
måler ca 70 (72) 73 (75) 76 cm. Fell av 6 m i hver side = 142
(144) 146 (150) 152 m. Fortsett i vrangstrikk med de midterste
18 m i ribbestrikk, i 14 (14) 15 (15) 16 cm. Arbeidet måler ca
84 (86) 88 (90) 92 cm. Sett de midterste 18 m på en tråd til
hette, og 62 (63) 64 (66) 67 m i hver side på hver sin tråd til
skuldre/ermer.
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MONTERING
Sy sammen øverst, langs skuldrene/ermene.
Sy sammen i sidene innenfor 1 kantm.
Sy sammen nederkanten midt bak, og sy øvre langside
av kanten til nederkanten, innenfor 1 kantm.

ERMENE
Strikk opp m med 1 tråd i hver farge med strømpep nr 6
rundt ermehullet slik: 1 m i hver av de 10 vrangbordm midt
under ermet og 28 (28) 36 (36) 36 m rundt ermet. Strikk 1.
omgang slik: Strikk 2 r, 2 vr over 10 m, *(2 vr sm) 2 ganger, (2
r sm) 2 ganger*, gjenta fra *-* over resterende m, = 24 (24)
28 (28) 28 m. Strikk vrangbord rundt til ermet måler 26 cm.
Fell av.
Brett opp ermene ca 10 cm eller til ønsket ermelengde.

HETTEN
Sett m fra trådene tilbake på p nr 8 = 96 (98) 100 (102) 104
m. Strikk fram og tilbake med r over r, vr over vr og 1 kantm
i hver side. Når hetten måler 22 (22) 23 (23) 24 cm felles
1 m på hver side av 18 m ribbestrikk midt bak.
Ved felling fra retten strikkes 2 vr sammen før de 18 m
og 2 vridd vr sammen etter.

KANT NEDE VENSTRE SIDE
Legg opp 12 m med 1 tråd i hver farge på p nr 8. Strikk fram
og tilbake slik (1. p = vrangen): 1 kantm, vrangbordstrikk med
2 vr, 2 r til det gjenstår 1 m, 1 kantm. Strikk med denne
inndelingen oppover i 39 (40) 41 (42) 43 cm. Fell av kantm i
høyre side på siste p. Sett de resterende 11 m på en tråd.

HØYRE NEDERKANTEN
Strikk som venstre, men fell av kantm på venstre side på siste p.

VENSTRE FORSTYKKET
Legg opp 10 m med 1 tråd i hver farge på p nr 8. Strikk fram
og tilbake slik: (1. p = retten) 1 kantm, 1 r, 2 vr, 2 r, 4 m
vrangstrikk. Fortsett med r over r og vr over vr oppover,

Ved felling fra vrangen strikkes 2 vridd r sammen
før de 18 m og 2 r sammen etter.
Gjenta fellingene på hver 2. p ytterligere 2 ganger,
og på hver p 12 ganger = 66 (68) 70 (72) 74 m. Strikk videre
over de midterste 20 m, i vrangbordstrikk som før, med
1 kantm i hver side, i 10 (11) 12 (13) 13 cm. Sett de midterste
20 m på en tråd, og mask sidekantene av stykket sammen
med de 12 (13) 14 (15 (16) m vrangstrikk, innenfor kantm.
Det gjenstår 11 m i hver side av hetten, som strikkes ferdig
hver for seg. Strikk videre over de 11 m i 7,5 cm, legg
samtidig opp 1 kantm på 1. p – i den siden som vender inn
mot hetten. Sett m på en tråd. Strikk tilsvarende over
de 11 m i den andre siden. Sy de to delene sammen,
og sy indre langside til toppen av hetten.

og øk i vrangstrikk på hver 2. p mot midt foran: 4 m 2
ganger. På siste p settes de 11 m fra venstre nederkant
inn på p = 29 m.
Fortsett oppover med over r og vr over vr, med 1 r kantm
i hver side.
Samtidig økes i vrangstrikk mot midt foran innenfor 11 m:
På hver p 10 (12) 14 (16) 18 ganger, på hver 2. cm 10 ganger
og hver 4. cm 11 ganger.
Samtidig økes til flaggermuserme i siden som på bakstykket.
Etter alle økinger er det 107 (109) 111 (114) 116 m på p.
Arbeidet måler ca 70 (72) 73 (75) 76 cm. Fell av 6 m i siden =
101 (103) 105 (108) 110 m. Strikk vrangstrikk over alle m i 14
(14) 15 (15) 16 cm. Arbeidet måler ca 84 (86) 88 (90) 92 cm.
Sett 62 (63) 64 (66) 67 m i siden på en tråd til skulder/erme,
og de resterende 39 (40) 41 (42) 43 m på en tråd til hette.

HØYRE FORSTYKKET
Strikk som venstre forstykke, men speilvendt.
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
Dale Erle er et luftig, børstet mohairgarn
i luksusklassen som blir til lekre, florlette
og myke plagg. Bruk det enten alene
eller prøv å strikke det sammen med
andre garnkvaliteter. Husk at den oppgitte
strikkefastheten er veiledende, og du kan
også strikke Dale Erle tykkere pinner og få
et ennå lettere og luftigere resultat.

ERLE

Strikkefasthet: 18 masker i glattstrikk
på pinne nr 5,5 = 10 cm
50 gram = ca 325 meter

56 % kid mohair • 26 % silke
18 % ull
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5,5

10
50g = ca 325m
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•
•
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Ullvugge 30° C
Vrenges før vask
Bruk vaskepose
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt
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FOTO: ANNE LISE NORHEIM | STYLIST: NINA KVESETH OG SIV JUNE O. SKANDSEN, MACEHAIR/MACEAGENCY | MODELLER: IDOLLOOKS | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO OG TRYKK: KAI HANSEN TRYKKERI | TAKK TIL SELECTED TASTASENTERET, SELFIE TASTASENTERET OG STYLISTENE FOR LÅN AV KLÆR
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DALE-GARN
INSTAGRAM: HOUSEOFYARN_NORWAY
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