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1 Jakke
Garn: Rauma Finullgarn
Alt 1:
Gul nr 4115

Alt 2:
Blå nr 451

Str

XS

S

550 g 600 g

Veil. pinnenr: Rundp og 5 korte p nr 2½ og 3

M

L

XL

650 g 700 g 750 g

RAUMA ULLVAREFABRIKK AS

www.raumaull.no

1 Jakke

Fell 8 m midt under ermet,
4 m på hver side av merket.

Se bilder side 2, 3, 13 og 23

Garn: Rauma Finullgarn
Alt 1:
Gul nr 4115

Alt 2:
Blå nr 451

Str

XS

S

550 g 600 g

M

L

XL

650 g 700 g 750 g

Veil. pinnenr: Rundp og 5 korte p nr 2½ og 3
Strikkefasthet: 26 m = 10 cm
Kontroller strikkefastheten: Stemmer den ikke må du skifte pinner.
Strikker du fastere, bruk tykkere pinner. Strikker du løsere, bruk
tynnere pinner.
Mål:
Brystvidde............................
Hel lengde ca.......................
Ermelengde til felling...........

94 cm 100 cm 107 cm 113 cm 123 cm
75 cm 78 cm 81 cm 84 cm 87 cm
48 cm 49 cm 50 cm 51 cm 52 cm

Mønster:
Strikkes frem og tilbake:
1. omg (vrangen): r
2. omg (retten): 1 vr, 1 r,
men den strikkes gjennom
masken under den som er
på pinnen (m fra forrige
omg).
Stikkes rundt:
1. omg: vr
2. omg: 1 vr, 1 r, men den
strikkes gjennom masken
under den som er på pinnen
(m fra forrige omg)
Bol:
Strikkes frem og tilbake.
Legg opp på p nr 2½...........
Strikk 1 r, 1 vr......................
Skift til p nr 3. Strikk mønster
(som beskrevet over). Når
arbeidet måler......................
settes 31 m, 12 m innenfor
kanten på hver side, på en
tråd. På neste omg legges
det opp 31 nye m over de
avsatte m (= lommeåpning).
Strikk videre 4 cm. Sett et
merke i hver side med.........
til hvert forstykke og.............
til bakstykke. Fell 1 m på
hver side av merkene i hver
side (= 4 m felt), gjenta fellingen 2 ganger til med 5 cm
mellom. Strikk......................
Øk 2 m på hver side av
merkene i hver side, gjenta
økingen 2 ganger til med 4
cm mellom. Strikk til hele
arbeidet måler......................
Fell 8 m i hver side, 4 m på
hver side av merkene i hver
side. Legg arbeidet til side
og strikk ermene.

250R

Sammenstrikking:
Sett ermer og bol med fellingene mot hverandre på
samme pinne =.................... 401 m 419 m 441 m 467 m 495 m
Sett et merke der hvor
delene møtes = 4 merker.
På 3. omg (fra retten)
begynn å felle slik: Strikk til
3 m før første merke. Strikk
2 m r sammen, 2 m r, 2 m
vridd r sammen. Gjenta
dette ved alle merkene = 8
m felt på omg. Fortsett å
felle slik på annenhver omg.
Etter 2. felling begynn å felle
til V-hals hver 4. omg 1 m,
innen
for 1 kantm i begynnelsen og slutten av omg.
Fell slik til halsfellingen
møter ermefellingen.
Kanter:
Bruk p nr 2½. Begynn på venstre side. Legg tråden under arbeidet og
strikk opp m langs venstre forkant, ca 13 m pr 5 cm. Strikk m rundt
halsen og fortsett ned langs høyre forkant. Strikk 1 r, 1 vr ca 3 cm.
Fell av.
Lommer:
Sett m på tråden over på p nr 2½. Strikk 1 omg r, og videre 1 r, 1 vr ca
3 cm. Fell av.

245 m 259 m 277 m 295 m 319 m
4 cm 4 cm 5 cm 5 cm 6 cm

På innsiden av lommen: Bruk p nr 3. Plukk opp 1 m i hver m = 31 m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake, med retten på innsiden av lommen.
Strikk ca 15 cm. Fell av.
Sy til kanten på hver side og på innsiden av lommen oppe.
Sy fast lommeforet med løse sting på innsiden av jakken.
Montering:
Sy igjen hullene under ermene.

23 cm 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm

60 m 64 m 68 m 73 m 79 m
125 m 131 m 141 m 149 m 161 m

4 cm

5 cm

6 cm

7 cm

8 cm

53 cm 55 cm 57 cm 59 cm 61 cm

Ermer:
Ermene strikkes rundt. Legg
opp på p nr 2½.................... 44 m 46 m 48 m 50 m 52 m
Strikk 1 r, 1 vr......................
4 cm 4 cm 5 cm 5 cm 6 cm
Skift til p nr 3. Strikk mønster
(som beskrevet over). Øk 2
m midt under ermet hver 2.
cm. Strikk til det er............... 94 m 96 m 98 m 102 m 104 m
og ermet måler.................... 48 cm 49 cm 50 cm 51 cm 52 cm
Del gjerne arbeidet ditt på Instagram: #raumagarn #raumaull #raumadesign #strikking #vår2017 #finullgarn #helnorsk
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