119/1
Jakke m. hætte i struktur
Str.
Overvidde ca.
Hel længde ca.
Garnforbrug
Kvalitet
Pinde
Strikkefasthed
Knapper
Garnalternativ

: 0/1
(3)
6 mdr.
(1)
2
: 48
(52)
56
(60)
65
: 22
(25)
29
(32)
37
: 200
(200)
250
(300)
350
: Easy Care, 100% ren ny uld. 50 gr.
: 3½
: 24 m, 36 p i glat med p 3½ = 10 x 10 cm
: 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7
: Hit-Tatoo.

(3)
4 år.
(68)
73 cm.
(40)
44 cm.
(400) 450 gr.

- Vær opmærksom på evt. andet garnforbrug med alternative kvaliteter.
- Passer strikkefastheden ikke, brug da tyndere el. tykkere pinde.
- Kantmaske (km), strikkes i ret og bruges til montering.
Mønster 1:
1. p: 1 ret (km), 1 vr, * 2 ret, 2 vr *, gentag fra * til * og slut med 2 ret, 1 vr, 1 ret (km).
2. p: 1 ret (km), alle masker vr, slut med 1 ret (km).
3. p: 1 ret (km), 1 ret, * 2 vr, 2 ret *, gentag fra * til * og slut med 2 vr, 1 ret, 1 ret (km).
4. p: 1 ret (km), alle masker vr, slut med 1 ret (km).
Ryg:
Slå 58 (62) 66 (74) 78 (82) 86 m op med p 3½, strik 1 p ret. Skift til Mønster 1.
Strik lige op til arb. måler 12 (15) 17 (19) 24 (26) 29 cm. Luk til ærmegab i begge sider
for: 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 m.
Luk herefter til raglan:
1. p retsiden: 1 ret (km), 1 ret, 2 ret sm, strik til de sidste 4 m, strik 2 dr ret sm, 1 ret,
1 ret (km).
2. p vr-siden: 1 ret (km) strik vr til sidste maske, 1 ret (km).
Gentag disse 2 pinde til der er 16 (18) 20 (20) 22 (24) 26 m tilbage og luk lige af.
Forstykke: venstre
Slå 33 (35) 37 (41) 43 (45) 49 m op med p 3½, strik 1 p ret. Skift til Mønster 1, men slut
pinden med 5 ret til forkant.
Strik lige op til arb. måler 12 (15) 17 (19) 24 (26) 29 cm. Luk til ærmegab i siden for:
2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 m.
Luk herefter til raglan som på ryggen til der er 15 (16) 17 (17) 19 (20) 23 m tilbage.
Fortsæt lukning til raglan og luk samtidig til hals for: 8 (9) 10 (10) 10 (10) 13 m. Luk
herefter i halssiden på hver 2. p for:
1 m, 1 m. (1 m, 1m) 1 m, 1m. (2 m, 1m ) 2 m, 1 m, 1 m. (2 m, 1 m, 1 m) 2 m,
1 m, 1 m.
Strik vr-pinden tilbage og strik de sidste masker sammen.
Forstykke: højre med 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 knaphuller.
Mål ud til knaphuller på venstre forstykke. Øverste knaphul strikkes 4 pinde før aflukning
til hals og nederste ca. 5-7 cm fra nederste kant. Strik knaphul fra forkanten således:
* 1 ret, 2 ret sm, slå om *, strik pinden færdig.
Slå op og strik som til venstre forstykke, men modsat.

Ærme:
Slå 36 (38) 40 (42) 46 (48) 50 m op med p 3½, strik 1 p ret. Skift til Rille-mønster 2:
* 2 pinde glat + 2 pinde ret *.
Når arb. måler 3 (3) 4 (4) 5 (5) 5 cm tages 1 m ud i begge sider. Gentag dette på hver 6.
p til 44 (48) 52 (54) 60 (64) 68 m.
Tag herefter ud på hver 4. p til 50 (54) 58 (66) 70 (74) 76 m. Når arb. måler 11 (13) 15
(18) 20 (23) 26 cm lukkes til raglan i begge sider som på ryggen til der er 8 (10) 12 (12)
14 (16) 16 m tilbage. Luk lige af.
Montering:
Sy sidesømmen sammen. Sy ærmerne sammen. Sy ærmerne til ryg- og forstykke.
Hætte:
Strik med p 3½ fra arb. retside 60 (68) 76 (82) 88 (94) 100 m i hele halskanten, begynd
og slut 3 m inde fra forkanten.
Strik 1 p ret. Skift til Rille-mønster 2, men strik de yderste 5 m i begge sider i retstrik.
Når arb. måler 1 (1) 1½ (1½) 2 (2) 3 cm tages 1 m ud på hver side af de midterste 4 m,
ved at strikke lænken op mellem maskerne og strik 1 dr ret. Gentag dette på hver 4. p til
der er 68 (76) 84 (90) 98 (104) 112 m.
Strik videre lige op til arb. måler 19 (21) 23 (25) 27 (28) 30 cm. Luk fra forkanten i begge
sider og på hver 2. p for:
6 (6) 8 (8) 9 (9) 10 m x 4. Luk de resterende masker lige af.
Lomme:
Slå 15 (17) 19 (21) 21 (23) 24 m op med p 3½. Strik 6 (7) 8 (9) 9 (10) 10 cm retstrik og
luk af.
Sy lommen fast på det ene forstykke med små stikkesting og indenfor den yderste
maske.
Montering:
Sy hætten sammen. Vikl en kvast og sy fast i hættens top. Sy knapper i. Damp evt.
arbejdet forsigtigt igennem.
Design Anita

