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MODELL | 279-02
IVY KOFTE GRØNN
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
FRYD 100 % ull, 50 gram = ca 200 meter
COOL COOKIE Printgarn 80 % superwash ull,
20 % nylon, 100 gram = ca 400 meter
DESIGN

Brit Frafjord Ørstavik

STØRRELSER S
(M)
L
(XL) XXL
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
92 (100) 108 (118) 130
Hel lengde ca
58 (60)
62 (64) 66
Ermelengde ca 48 cm, eller ønsket lengde
GARNFORBRUK
Farge 1
5
Farge 2
2
FARGER
Farge 1
Farge 2

(6)
(2)

6
3

(7)
(3)

7
3

cm
cm

nøster
nøster

FRYD, natur 604
COOL COOKIE Printgarn, grønn/gul print 204

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 3 og 3,5
TILBEHØR

7-9 knapper

STRIKKEFASTHET
24 m glattstrikk og mønster på p nr 3,5 = 10 cm
30 omganger/p glattstrikk og mønster på p nr 3,5 = 10 cm
FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 215 (235) 255 (279) 307 m med farge 1 på p nr 3,
og strikk 3 cm glattstrikk fram og tilbake. Første og siste m er
kant-m, og strikkes hele tiden r. Strikk 1 p r fra vrangen, eller
1 p vr fra retten, til brettekant. Videre mål tas herfra.
Skift til på nr 3,5, og strikk 6 p glattstrikk.
Strikk videre rundt i glattstrikk og mønster med denne
inndelingen: Strikk 51 (56) 61 (67) 74 m mønster etter
diagram A (begynn ved pil for valgt størrelse), 1 m farge 1
(= merke-m), 111 (121) 131 (143) 157 m mønster etter
diagram B (begynn ved pil for valgt størrelse), 1 m farge 1
(= merke-m), 51 (56) 61 (67) 74 m mønster etter diagram C
(begynn ved pil for valgt størrelse). Samtidig legges det opp
5 nye m på slutten av 1. omgang. Disse m er klippe-m og er
ikke med i videre mønster eller m-tall.
Når arbeidet måler 40 (41) 42 (43) 44 cm, felles 11 m av i hver
side til ermehull (= merke-m + 5 m på hver side) = 193 (213)
233 (257) 285 m til for- og bakstykket.

Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger
eller kortere ved behov.
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
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På neste omgang legges 5 nye m opp over de felte m i hver
side. Disse m er klippe-m og er ikke med i videre mønster
eller m-tall.
Strikk videre til arbeidet måler 51 (53) 55 (57) 59 cm. Fell av
25 (27) 31 (35) 41 m (inkl klippe-m) midt foran til hals..
Strikk fram og tilbake, og fell videre til halsen i begynnelsen
av hver p 2,2,1,1,1,1 m i hver side.
Samtidig, når arbeidet måler 56 (58) 60 (62) 64 cm, felles
de midterste 41 (43) 47 (51) 57 m av til nakke, og hver side
strikkes ferdig for seg.
Fell videre til nakken på hver 2. p 1,1 m = 28 (32) 35 (39) 43
skulder-m.
Strikk til arbeidet måler 58 (60) 62 (64) 66 cm.
Samtidig, på siste p, felles klippe-m i ermehullet av. La m
være på p.
Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.
ERMER
Legg opp 52 (54) 56 (58) 60 m med farge 1 på p nr 3, og
strikk 3 cm glattstrikk rundt, 1 p vr til brettekant. Videre mål
tas herfra.
Skift til på nr 3,5 og strikk 6 omganger glattstrikk.
Sett et merke rundt første m = merke-m. NB! Merke-m
strikkes hele tiden med farge 1.
Strikk videre rundt i glattstrikk og mønster etter diagram B,
tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner.
Begynn valgt størrelse ved merke i høyre side av diagram B.
Når arbeidet måler 4 cm fra brettekanten, økes 1 m på hver
side av merke-m. Øk ved å strikke tverrtråden mellom 2 m
vridd r. De økte m strikkes med i diagrammet etter hvert.
Gjenta økningene på hver 2,5. (2.) 2. (2.) 1,5. cm i alt 17 (19)
20 (21) 23 ganger = 86 (92) 96 (100) 106 m.
Strikk til ermet måler ca 48 cm, eller ønsket lengde. Slutt med
samme omgang som på bolen.
Del arbeidet midt under ermet, og strikk 2 cm videre fram
og tilbake i glattstrikk og mønster etter diagrammet.
La m stå på p.
Strikk et erme til på samme måte.
MONTERING
Mask sammen på skuldrene, og sy i ermene.
Sy 2 maskinsømmer med tette sting på hver side av den
midterste oppklipps-m midt foran, og i ermehullene.
Klipp opp mellom sømmene.
VENSTRE FORKANT
Legg opp 8 m med farge 1 på p nr 3, og strikk fram og tilbake
slik: (1. p = vrangen).
Strikk *1 r, ta 1 m vr løs av med tråden på forsiden av m*,
gjenta fra *-*.
Strikk på denne måten til arbeidet, når det strekkes godt,
måler like langt som forkanten på jakken.
Slutt med 1 p fra retten.
La m stå på p.
Merk av for 7 (7) 9 (9) 9 knapper, det nederste ca 1,5 cm fra
brettekanten, de andre med jevne mellomrom.
NB! Den siste knappen kommer i halskanten.

HØYRE FORKANT
Legg opp og strikk som på venstre forkant, men med
knapphull tilsvarende merkene for knapper slik:
Begynn med 1 p fra retten. Strikk de første 4 m fram
og tilbake i alt 5 p. Klipp av garnet.
La m stå på p, og strikk videre på samme måte over de
resterende 5 m (inkl kant-m).
Strikk videre over alle m.
La m stå på p.
Sy forkantene til i hver side med madrassting innenfor kant-m.
HALSKANT
Strikk opp 1 m i hver m/p med farge 1 på p nr 3, ta med m
på p og forkantene.
Strikk 1 p fra vrangen slik: Ta 1. m r løs av, 1 vr, strikk 2 vr
sammen 3 ganger, strikk vr til det gjenstår 8 m, strikk 2 vr
sammen 3 ganger, 2 vr.
Strikk 5 p videre i glattstrikk fram og tilbake.
NB! I begynnelsen av p tas 1 m r løs av, siste m strikkes vr.
Samtidig, på 4. p (fra retten), strikkes knapphull innenfor 2 m
slik: Strikk 2 r sammen, 2 kast, 2 vridd r sammen. På neste p
strikkes 1 vr, 1 vridd r i kastene.
Strikk 1 p r fra vrangen (= brettekant), videre 6 p glattstrikk.
NB! Husk et knapphull på 3. p etter brettekanten.
Fell løst av.
Brett halskanten dobbel mot vrangen, og sy til med løse sting.
Sy kortendene sammen med madrassting.
Sy knapphullsting rundt knapphullet i halskanten. Pass på at
det ikke strammer.
Sy i knapper.
BELEGG
Legg opp 6 m med farge 1 på p nr 3.
Strikk glattstrikk fram og tilbake, til belegget måler like langt
som forkanten på jakken.
Fell av.
Strikk et belegg til på samme måte.
Sy belegget til over oppklipps-m.
Strikk belegg på samme måte rundt ermehullene.

SAMMENMASKING
Følg pilene som tegningen viser, og dra sammen
så de nye maskene får samme størrelse
som de strikkede.
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