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KORT FANA-JAKKE
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263∙ 04 KORT FANA-JAKKE
DESIGN

Berit K. Skårland

GARN

SAFIR 100% Ren ny ull,
50 gram = 100 meter

STØRRELSER

S

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Hel lengde
Ermelengde

97 (108)
50 (52)
47 (48)

GARNFORBRUK
Hvit 402 = farge 1
Grå 405 = farge 2
Vårgrønn 462 = farge 3

5
5
1

(M)

(6)
(6)
(1)

L

(XL)

118
54
49

(129)
(56)
(50)

7
7
1

cm
cm
cm

(7) nøster
(7) nøster
(1) nøste

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 3 og 4
Liten rundp nr 3 til halskant

TILBEHØR

7 knapper

STRIKKEFASTHET

23 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

Alternativt garn: RUBIN SUPERWASH eller PURE MERINO
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

BOLEN

og strikk kant som nede på bolen. Skift til p nr 4, farge 1

Legg opp 212 (236) 260 (284) m med farge 3 på rundp nr 3

og strikk 1 omgang glattstrikk samtidig som det økes ut til

og strikk 8 p frem og tilbake i glattstrikk. Strikk hullbord til

52 (54) 58 (60) masker jevnt fordelt. Strikk videre mønster

brettekant slik: Strikk 1 kantm * 2 m r sm og 1 kast *. Gjenta

etter diagram A. Tell ut fra midten hvor de forskjellige

fra *-* p ut og avslutt med 1 kantm og strikk 1 p glattstrikk

størrelser skal begynne. Sett ett merke midt under ermet

tilbake. Skift til farge 2, legg opp 5 nye masker midt foran =

og øk 1 m på hver side av merke (først og sist på omgangen)

klippemasker (som strikkes i glattstrikk og er ikke medregnet

på hver 2,5. (2,5.) 2.5. (2,5.) cm til det i alt er 84 (88) 92 (96)

på diagrammene) og strikk mønster etter diagram E

m i omgangen.

(8 omganger). Skift til p nr 4, farge 1 og strikk 1 omgang

Strikk til arbeidet måler ca. 47 (48) 49 (51) cm. NB! Avslutt

glattstrikk hvor det økes ut til 217 (241) 265 (289) m jevnt

med lik mønsterstripe som på bolen. Fell av 12 m midt

fordelt. Sett ett merke i hver side med 113 (125) 137 (149) m

under ermet til ermehull. Legg arbeidet til side og strikk det

til bakstykket og 52 (58) 64 (70) m til hvert forstykke. Strikk

andre ermet likt.

mønster etter diagram A til arbeidet måler 28 (29) 30 (31)
cm. Fell av 12 m i hver side til ermehull (6 m på hver side av

BÆRESTYKKE

merkene). Legg arbeidet til side og strikk ermene.

Sett ett merke midt foran til å måle høyden på bærestykket
etter.

ERMENE

Sett alle delene inn på rundp nr 4. Først ett erme, forstykkets

Legg opp 48 (48) 52 (56) m med farge 3 på strømpep nr 3

m, andre ermet og bakstykkets m = 337 (369) 401 (433) m
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(klippem midt foran er ikke medregnet). Pass på at mønsteret
stemmer. Strikk videre mønster etter diagram B, C og D.
Fell som anvist på diagrammet.
Når mønster D ferdig, strikkes det videre med farge 1. På 2.
omgang felles 40 (46) 49 (52) m jevnt fordelt = 127 (139) 151
(163) m. Strikk jakken høyere bak slik: Sett et merke midt bak
og strikk 5 (6) 7 (8) m etter merket, snu, 1 kast, ta 1 m løs av
og strikk 9 (11) 13 (15) m tilbake, snu, 1 kast, ta 1 m løs av og
strikk til det er 5 (6) 7 (8) m flere m etter midtmerket hver
gang i alt 4 ganger til hver side (likt for alle størrelser). NB! For
at det ikke skal bli huller i arbeidet, strikk kastene sammen
med neste m etter alle snuingene. Strikk eventuelt til
bærestykket måler 18-19-20-21 cm, målt fra merket midt
foran. Skift til liten rundp nr 3 og strikk 2 omganger glattstrikk
over alle m, samtidig som det felles jevnt fordelt til 96 (104)
108 (112) m. Fell av de 5 klippem og sett de øvrige m på en
hjelpep.

MONTERING OG KANTER
Sy sammen under ermene. Sy 2 maskinsømmer på hver side
av midtmaskene midt foran og klipp opp mellom sømmene.
Venstre forkant: Plukk eller strikk opp 100 (104) 108 (114) m
med farge 2 på p nr 3 langs venstre forkant og strikk 7 p
glattstrikk. Skift til farge 3 og strikk 1 p glattstrikk, hullbord til
brettekant slik: Strikk 1 kantm * 2 m r sm og 1 kast *.
Gjenta fra *-* p ut og avslutt med 1 kantm og strikk videre 7

farge 2 til 110 (118) 122 (126) masker og strikk 7 p glattstrikk,

p glattstrikk.

hvor det på 1. p felles jevnt fordelt til 96 (104) 108 (112) m.

Høyre forkant: Strikk som venstre forkant, men med 6

Skift til farge 3 og strikk 1 p glattstrikk, hullbord til brettekant

knapphull jevnt fordelt etter 3. p (det 7. knapphull kommer

slik: Strikk 1 kantm * 2 m r sm og 1 kast *. Gjenta fra *-* p ut

i halskanten). Hvert knapphull lages ved å felle av 2 m som

og avslutt med 1 kantm og strikk videre 7 p glattstrikk. Fell av

legges opp igjen på neste p. Husk knapphull etter brette-

m og sy kanten til på vrangen med løse sting. Fest alle løse

kanten.

tråder på vrangen og sy i knapper.

Brett kantene dobbelt mot vrangen og sy de til med løse
sting.

Press ikke arb, men legg eventuelt plagget flatt i fasong

Halskant (strikk videre over m i halsen på p nr. 3)

under fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

Husk knapphull
Plukk eller strikk opp 7 m over forkantene i hver side med
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263 ∙ 04, KORT FA NA-JAKKE DIAGR AM A, B, C, D, E
D
E

Fell jevnt fordelt til 167 (185) 200 (215) m

Fell jevnt fordelt til 209 (230) 251 (269) m

Midt på ermet

Begynn her

Gjenta

Gjenta

C

Gjenta
Begynn her
B

Strikk 6 r, 2 sammen *5 r, 2 sammen* gjenta fra *−* og
avslutt med 2 r = 253 (277) 301 (325) m

Strikk 4 r, 2 sammen *6 r, 2 sammen* gjenta fra *−* og
avslutt med 3 r = 295 (323) 351 (379) m
Gjenta

Begynn her

A

Gjenta

Gjenta

Begynn her ermene

Begynn her bolen
Midt på erme

Farge 1
Farge 2
Strikk 2 r sammen med farge 1
Strikk 2 r sammen med farge 2
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