


Dame- og herrejakke strikket i FASAN (kan også strikkes i FINK). 

Storr.: 40-42-50-52. 

Materialer, damejakke: 	40 	42 

ca. 200 250 g sort fargenr. 502. 

ca. 350 400 g hvitt fargenr. 501 (17). 

ca. 150 150 g brunt fargenr. 740. 

ca. 200 225 g brunt fargenr. 739. 

herrejakken: 50 52 

ca. 300 350 g sort fargenr. 502. 

ca. 500 550 g hvitt fargenr. 501 (17). 

ca. 250 275 g grått fargenr. 4. 

ca. 250 250 g grønt fargenr. 734. 

Stor rundp. og strømpep. nr. 3 og 31/2, rette p. nr. 3. 

Strikkefasthet: 22 m. i bredden på p. nr. 31/2 = 10 cm. 

Prøv strikkefastheten! 

Hvis den oppgitte strikkefasthet ikke stemmer overens med Deres egen, prøv 1/2 nr. 

tykkere p. hvis De strikker fast, eller 1/2 nr. tynnere p. hvis De strikker løst. 

Studer målskjemaet[ 

JAKKEN (for alle storr.): 

Legg opp med sort garn på rette p. nr, 3, 180-190-200-210 m. Strikk vr.bord 

1 r., 1 vr., 3 cm, men lag på 4. p. et knapphull over 3 m., 3 m. fra kanten — på høyre 

side av retten til dame, venstre side til herre. Sett så av 8 m. på hver side til 

knappestolper, strikk m. inn på rundp. nr. 31/2 og øk i løpet av første omg. til 216-
216-240-264 m. Legg dessuten opp 3 m. midt foran i omgangstråden fil å klippe 

i, disse strikkes hele tiden i bunnfargen. 

Storr. 40 og 52 har ingen øking i sidene. 

Størr. 40: Begynn å strikke bord 1 etter diagrammet. Fortsett med bundmønsteret 



til hele arbeidet måler ca. 44 cm. Strikk så bord 2, og deretter bord 1 igjen. Arbei-
det måler da ca. 62 cm. Strikk tilslutt 1 omg. ensfarget r. Fell av. 
Størr. 42: Begynn å strikke bord 1 etter diagrammet, men sett et merke over 2 m. 
midt i hver side, og øk 1 m. på hver side av dette merket hver 6. cm til De ialt har 
232 m + de 3 midtm. på p. (altså 4 m. øking pr. omg.). Pass på at mønsteret blir 
likt i begge sider, det er penest. Etter bord 1 strikker De bunnmønsteret til hele 
arbeidet måler ca. 47 cm. Strikk så bord 2, og deretter bord 1 igjen. Arbeidet måler 
da ca. 65 cm. Strikk filslutt 1 omg. ensfarget r. Fell av. 
Størr. 50: Begynn å strikke bord 1 etter diagrammet, men sett et merke over 2 m. 
midt i hver side, og øk 1 m. på hver side av dette merket hver 8. cm, til De ialt 
har 256 + de 3 midtmaskene på p. (altså 4 m. økt pr. omg.). Pass på at mønsteret 
blir likt i begge sider, det er penest. Etter bord 1 strikker De bundmønsteret fil 
hele arbeidet måler ca. 55 cm. Strikk deretter bord 1 igjen. Arbeidet måler da ca. 
67 cm. Strikk tilsluft 1 omg. ensfarget r. Fell av. 
Størr. 52: Begynn å strikke bord 1 etter diagrammet. Fortsett med bunnmønsteret 
til hele arbeidet måler ca. 57 cm. Strikk deretter bord 1 igjen. Arbeidet måler da 
ca. 69 cm. Strikk tilslutt 1 omg. ensfarget r. Fell av. 

ERMENE: 

40 42 50 52 
Legg opp på strømpep. nr. 3, med sort garn 	 48 	48 	54 	54 m. 
Strikk vr.bord 1 r., 1 vr., 3 cm. Gå over til p. nr. 3'/2 og 

strikk 1 omg. glattstr. idet De øker til 	  64 	64 	66 	66 m. 
Begynn å strikk bord 1 etter diagrammet men sett et 

merke over 2 m. midt under ermet, og øk 1 m. på hver 
side av dette merket hver 2. cm til De har 	104 	104 	112 	112 m. 

på p. Etter bord 1 strikker De: 

DAMEJAKKEN: 

Bundmønster fil hele arbeidet måler ca. 32 cm. Strikk så bord 2, og deretter bord 
1 igjen. Ermet måler da ca. 50 cm. Tilslutt strikker De 1 omg. vr., 4 omg. r., til be-
legg. Fell av. 

HERREJAKKEN: 

Bunnmønsteret til hele arbeidet måler ca. 41 cm, og deretter bord 1 igjen. Arbeidet 
måler da ca. 54 cm. Tilslutf strikker De 1 omg. vr., 4 omg. r. fil belegg. Fell av. 

MONTERING: 

Damp delene. Legg jakken med midtmaskene nøyaktig midt på. Merk av fil erme-
hull tilsvarende bredden øverst på ermene på begge sider av genseren. Sy fo 
maskinsømmer på hver side av ermehullsmerkingen, og to maskinsømmer på hver 

side av midtmaskene foran, og klipp opp mellom de to midterste sømmene. Brett 
fallen i vrangomgangen øverst på jakken og sy sammen over skuldrene med ett 
sting i hver vr.maske, gjerne med dobbel tråd, men la det stå igjen ca. 18 cm 
midt foran og midt bak til halsåpning. Brett inn og sy sammen med hånd en liten 
trekant som halsringning foran, mellom skuldersømmene og sømmene foran. Denne 
kan også klippes vekk, men da må De først sy godt med maskin rundt ringningen. 
Sett i ermene slik at de siste 4 omg. danner belegg over sårkanten på vrangen i 
ermehullet. Sy ermet i fra retten, ett sting i den første m. innenfor maskinsømmene 
på selve jakken, og ett sting i vr.omg. på ermet. Snu jakken og sy beleggene fil 
med elastiske sting. 

K na p p e k a n t e r: Ta opp de 8 m. ved vr.borden på den siden hvor knappene 
skal være. Legg opp 3 m. inn mot jakken til belegg langs forkanten. Strikk med 
disse 11 m. i vr.bordstrikk fil kanten rekker opp fil halsringningen når De strekker 
den litt. Fell av de 3 beleggsmaskene, sett resten på en sikkerhetsnål. Merk av 
til knapper, lag tilsvarende kant på motsatt side, men med knapphull: fil hvert hull 
felles det 3 m., 3 m. fra forkant. Sy knappekanfene til med maskin, legg rette mot 
rette og sy med tråd i knappekantens farge. Brett så beleggskanten på vrangen 
over sårkanten og sy med hånd belegget på plass. 

Halskant: 

Ta opp maskene rundt halsen på p. nr. 3: langs nakkekanten, langs bretten ved 
halsringningen og fra knappekantene. Strikk vr.bordstrikk i knappekantens farge 
og reguler masketallet i løpet av 1. p. til ca. 100 m. Strikk 8 p. vr.bordstrikk, husk 
siste knapphull på 4. p. Fell av i vr.bordstrikk. Damp sømmene. 

Dame og herrejakke strikket i HEILO. Størr. 40-42-50--52. 

Materialer, damejakken: 	40 	42 
ca. 150 175 g sort fargenr. 502. 
ca. 300 325 g hvitt fargenr. 501 (17). 
ca. 150 175 g brunt fargenr. 740. 
ca. 150 150 g brunt fargenr. 739. 

herrejakken: 50 52 
ca. 225 250 g sort fargenr. 502. 
ca. 400 450 g hvitt fargenr. 501 (17). 
ca. 175 200 g grått fargenr. 4. 
ca. 175 175 g grønt fargenr. 734. 

Stor rundp. og strømpep. nr. 21/2 og 3, rette p. nr. 21/2. 



Strikkefasthet: 26 m. i bredden på p. nr. 3 = 10 cm. 

Prøv strikkefastheten! 

Hvis den oppgitte strikkefasthet ikke stemmer overens med Deres egen, prøv 1/2 nr. 

tykkere p. hvis De strikker fast, eller 1/2 nr. tynnere p. hvis De strikker løst. 

Studer målskjemaet! 

JAKKEN (for alle storr.): 

Legg opp med sort garn på rette p. nr. 21/2, 220-230-250-260 m. Strikk vr.bord 
1 r., 1 yr., 3 cm, men lag på 4. p. et knapphull over 3 m., 3 m. fra kanten — på 
høyre side av retten til dame, venstre side til herre. Sett så av 10 m. på hver side 

til knappestolper, strikk m. inn på rundp. nr. 3 og øk i løpet av første omg. fil 
240-264-280-312 m. Legg dessuten opp 3 m. midt foran i omgangstråden til 

å klippe i, disse strikkes hele tiden i bunnfargen. 
Størr. 42 og 52 har ingen øking i sidene. 

Storr. 40: Begynn å strikke bord 1 etter diagrammet, men sett et merke over 2 m. 
i hver side, og øk 1 m. på hver side av dette merket hver 6. cm, til De ialt har 
256 m. -I- de 3 midtm. på p. (altså 4 m, økt pr. omg.). Pass på af mønsteret blir likt 
i begge sider, det er det peneste. Etter bord 1 strikker De bunnmønster til hele 
arbeidet måler ca. 49 cm. Strikk så bord 2, og deretter bord 1 igjen. Arbeidet måler 
da ca. 62 cm. Strikk tilslutt 1 omg. ensfarget r. Fell av. 

Storr. 42: Begynn å strikke bord 1 etter diagrammet. Fortsett med bunnmønsteret 
til hele arbeidet måler ca. 46 cm. Strikk så bord 2, og deretter bord 1 igjen. Arbei-
det måler da ca. 65 cm. Strikk filslutt 1 omg. ensfarget r. Fell av. 

Storr. 50: Begynn å strikke bord 1 efter diagrammet, men sett et merke over 2 m. 
midt i hver side, og øk 1 m. på hver side av dette merket hver 8. cm til De ialt har 

296 m. + de 3 midtm. på p. (altså 4 m. økt pr. omg.). Pass på at mønsteret blir likt 
i begge sider, det er penest. Etter bord 1 strikker De bunnmønsteret fil hele arbei-
det måler ca. 57 cm. Strikk deretter bord 1 igjen. Arbeidet måler da ca. 67 cm. 
Strikk filslutt 1 omg. ensfarget r. Fell av. 

Storr. 52: Begynn å strikke bord 1 etter diagrammet. Fortsett med bunnmønsteret 
til hele arbeidet måler ca. 59 cm. Strikk deretter bord 1 igjen. Arbeidet måler da 

ca. 69 cm. Strikk tilslutt 1 omg. ensfarget r. Fell av. 

ERMENE: 
40 42 50 52 

Legg opp på strømpep. nr. 21/2 med sort garn 	 60 	60 	64 	64 m. 

Strikk vr.bord 1 r., 1 vr., 3 cm. Gå over til p. nr. 3 og 
strikk 1 omg. glattstrikk, idet De øker til 	  72 	72 	80 	80 m. 

Begynn å strikke bord 1 etter diagrammet, men sett et 
merke over 2 m. midt under ermet, og øk 1 m. på hver 
side av dette merket hver 2. cm til De har ialt 	 120 	120 	128 	128 m. 

Etter bord 1 strikker De: 

DAMEGENSEREN: 

Bunnmønsteret til hele arbeidet måler ca. 34 cm. Strikk så bord 2, og deretter bord 
1 igjen. Ermet måler da ca. 50 cm. Tilslutt strikker De 1 omg. yr. 4 omg. r. til be-

legg. Fell av. 

HERREGENSEREN: 

Bunnmønsteret til hele arbeidet måler ca. 43 cm og deretter bord 1 igjen. Arbeidet 
måler da ca. 54 cm. Tilslutt strikker De 1 omg. yr., 4 omg. r. til belegg. Fell av. 

MONTERING: 

Som FASAN-jakken. 

Knappeka  nt er: Ta opp de 10 m. ved vr.borden på den siden hvor knappene 
skal være. Legg opp 3 m. inn mot jakken til belegg langs forkanten. Strikk med 
disse 13 m. i vr.bordstrikk til kanten rekker opp til halsringningen når De strekker 

den litt. Fell av de 3 beleggsmaskene, sett resten inn på en sikkerhetsnål. Merk 
av til knapper, lag en tilsvarende kant på motsatt side, men med knapphull: til 
hvert hull felles det 3 m., 3 m., fra forkant. Sy knappekantene til med maskin, legg 
rette mot rette og sy med tråd i knappekantens farge. Brett så beleggskanten på 

vrangen over sårkanten og sy med hånd belegget på plass. 

Ha Iskant: Ta opp maskene rundt halsen på p. nr. 21/2: langs nakkekanten langs 

bretten ved halsringningen og fra knappekantene. Strikk vr.bordstrikk i knappe-
kantens farge og reguler masketallet i løpet av 1, p. fil 108 m. Strikk 10 p. vr.bord-
strikk, husk siste knapphull på 5. p. Fell av i vr.bordstrikk. Damp sømmene. 
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