
Høyre stolpe: Strikkes som venstre men med knapphull som 
det første i vr.borden. Mål ut avstanden på den venstre stolpen, 
det siste knapphullet skal være like før halsutringningen. 
Sy stolpene til jakken, legg rette mot rette og sy med maskin 
slik at de 3 m. inn mot jakken danner belegg over klippe-

kanten på vrangen. 
Halskant: På p. nr. 21/2 tas først opp de 8 m. fra høyre stolpe, 
deretter plukkes det opp 74 m. rundt halsutringningen og til 
slutt de 8 m. fra venstre stolpe, 90 m. på p. Strikk vr.bordstrikk 
1 r., 1 yr. 7 cm. Fell løst av. Brett kanten dobbel ned på vran-
gen og sy til med hånd. 
Sy ermene i fra retten med et sting i vr.omg. på ermet og et 
sting i den første m. innenfor maskinsømmen på selve jakken. 
Brett belegget over klippekanten på vrangen og sy til med hånd. 
Damp alle sømmer og sy i knapper. 



Modell 
Oppskriften 

Anita 	 er kun beregnet for 

Nr. 152 	 ÅLGÅRD 

Pikejakke, størr. 8-10-12 år 	SHETLANDSGARN 

Materialer: ÅLGÅRD SHETLANDSGARN 

	

8år 	10 år 	12 år 

	

Ca. 300 	350 	400 g blått nr. 108 
- 	200 	250 	300 g hvitt - 101 

Rundp. og strømpep. nr. 21/2 og 4. 

Strikkefasthet: 20 m. = 10 cm. 

Strikk alltid en prøvelapp og kontroller at strikkefastheten 
stemmer. Størrelsen kan bare bli riktig hvis den oppgitte 
strikkefasthet er nøyaktig overholdt. Hvis De strikker for løst 
eller for fast i forhold til den oppgitte strikkefasthet og med 
den oppgitte p.tykkelsen, prøv med 1/2 nr. tynnere eller tyk-
kere p. Det oppgitte p.nr. er bare beregnet som veiledning. 

8år 	10 år 	12 år 

Mål: 	Overvidde: 	Ca. 78 	84 	90 cm. 
Lengde: 	- 48 52 55 - 
Ermelengde: 	- 42 44 46 - 

For å få det beste resultatet må kun det garn soni er oppgitt i 
oppskriften benyttes. Les oppskriften grundig gjennom før De 
påbegynner arbeidet. Tallene står i rekkefølge, med den minste 
størrelse først. Der hvor det bare står ett tall, gjelder dette for 
alle størrelser. 

På alle våre banderoter finnes to numre. Ved kjøp av garn er det 
svært viktig å kontrollere at de forskjellige garnbuntene er på-
ført samme farge- og partinr. i samme farge og til samme plagg. 

JAKKEN: Legg opp med blått garn på rundp. nr. 21/2 147-157-
167 m. Strikk fram og tilbake i vr.bordstrikk 1 r., 1 vr. Når 
vr.borden måler ca. 11/2 cm strikkes på høyre side av retten et 
knapphull slik: strikk fra forkanten 3 m., fell 3 m., strikk p. ut. 
På neste p. legges det opp 3 nye m. over de avfelte. Når vr.-
borden måler 3 cm. settes 8 m. i hver side over på en sikkerhets-
nål til knappestolper. Skift til rundp. nr. 4 og glattstrikk idet 
De i løpet av 1. omg. øker til 156-168-180 m., legg dessuten opp 
3 m. midt foran, disse skal hele tiden strikkes i bunnfargen og 
være til å klippe opp i. Deretter strikkes mønster etter dia-
grammet. Når arbeidet måler ca. 48-52-55 cm., slutt der det blir 
penest i mønsteret, strikkes 2 omg. med blått garn. Fell av. 

ERMENE: Legg opp med blått garn på strømpep. nr. 21/2 38-40-
42 m. og strikk vr.bord 1 r., 1 yr. 5 cm. Skift til p. nr. 4 og 
glattstrikk idet De i løpet av 1. omg. øker til 48-48-48 m. Begynn 
å strikke mønster etter diagrammet, m e n det skal videre 
økes 1 m. i begynnelsen og slutten av omg. hver 21/2 cm. til 
De har 72-76-80 m. på p. Strikk mønster etter diagrammet til 
hele ermet måler ca. 42-44-46 cm., slutt der det blir penest i 
mønsteret. Til slutt strikkes med blått garn 1 omg. r., 1 omg. vr., 
4 omg. glattstrikk til belegg. Fell av. 

MONTERING: Damp delene på vrangen med et fuktig klede. 
Legg jakken med midtm. nøyaktig midt på. Mål vidden Øverst 
på ermene og merk av til ermehull på genseren etter dette målet. 
Sy to maskinsØmmer rundt hvert ermehull og klipp opp mellom 
de midterste sømmene. Sy to maskinsØmmer på hver side av 
midtm. foran og klipp opp mellom de midterste sømmene. Sy 
sammen over skuldrene, men la det stå åpent ca. 18 cm midt 
foran og bak til halsåpning. På forstykket merkes av til hals-
utringning ca. 5 cm dyp, sy med maskin to sømmer rundt hele 
utringningen og klipp vekk det overflødige. 
Venstre stolpe: Ta de 8 m. fra sikkerhetsnålen ved vr.borden 
over på p. nr. 21/2, legg opp 3 nye m. inn mot jakken til belegg 
og strikk i vr.bordstrikk til stolpen rekker opp til halsutring-
ningen når den strekkes litt. Fell av de 3 beleggsm. og sett de 
andre 8 over på nålen igjen. 
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