


Jumper 
strikket i Peer Gynt garn 

Oppskriften kan også benyttes til Variant garn. 

Oppskriften må ikke benyttes for andre garnmerker. 
Fargene kan man derimot velge etter ønske. 

Ord i «Skrå skrift» gjelder Danmark. 

Materiale: 	 str. 	10 år 	12 år 	14 år 	16 år 
Peer Gynt garn: 
Lilla nr. 951 	  gr. 	350 	400 	450 	500 
Lys bordeaux nr. 631 	  gr. 	150 	150 	200 	200 
Gyllen nr. 652 	  gr. 	100 	150 	150 	150 
Rust nr. 639 	  gr. 	100 	100 	100 	100 
Rosa nr. 673 	  gr. 	100 	100 	100 	100 

Variant garn: 
Lilla nr. 951 	  gr. 	300 	350 	400 	450 
Lys bordeaux nr. 631 	  gr. 	150 	150 	200 	200 
Gyllen nr. 652 	  gr. 	100 	150 	150 	150 
Rust nr. 639 	  gr. 	100 	100 	100 	100 
Rosa nr. 673 	  gr. 	100 	100 	100 	100 

VEILEDENDE PINNENR.: Rundpinne nr. 3, 
strømpepinner nr. 3. 
Til vrangbordene «ribbortene»: Rundpinne nr. 
21/2, strømpepinner nr. 21/2. 

STRIKKEFASTHET: 24 masker er 10 cm i glatt-
strikk. 
Vær ikke bundet av de veiledende pinnenum-
mer. Strikker De fastere enn den oppgitte strik-
kefasthet, bruk tykkere pinner. Strikker De lø-
sere, bruk tynnere pinner. 

MÅL: Overvidde (brystvidde): 	  80 cm 	87 cm 	93 cm 	100 cm 
Hel lengde: 	  56 cm 	60 cm 	62 cm 	68 cm 
Ermlengde målt på undersiden: 	 41 cm 	44 cm 	48 cm 	50 cm 

Alle mål gjelder det ferdige arbeid (kroppsmål 
+ bevegelsesvidde). Disse mål er beregnet et-
ter oppgitt strikkefasthet. Legg opp «Slå op» 
og strikk etter den størrelsen som er nærmest 
denne overvidden. Lengden reguleres etter per-
sonlige mål. 

RYGG OG FORSTYKKE, strikket på rundpinne. 
Legg opp «Slå op» med lilla på pinne nr. 21/2 	 192 m 	208 m 	224 m 	240 m 
og strikk 1 rett, 1 vrang 	  8 cm 	8 cm 	10 cm 	10 cm 
Skift til pinne nr. 3, sett et merke i hver side og 
strikk mønster etter tegningen. Når arbeidet 
måler 	  50 cm 	54 cm 	55 cm 	61 cm 
felles «lukkes» for halsåpning. Sett de  	18 	18 	20 	20 
midterste maskene på en tråd. Strikk deretter 
fram og tilbake. Fortsett å felle «lukke» i be- 
gynnelsen av hver pinne, 3m 1 gang, 2m  	1 	2 	2 	2 

str. 	10 år 	12 år 	14 år 	16 år 
ganger og 1m  	2 	2 	2 	3 
ganger. Strikk til arbeidet måler 	  56 cm 	60 cm 	62 cm 	68 cm 
Legg arbeidet til side. 

ERMER: Legg opp «Slå op» med lilla på pinne 
nr. 21/2 	  42 cm 	42 cm 	44 cm 	46 cm 
og strikk 1 rett, 1 vrang 	  6 cm 	6 cm 	8 cm 	8 cm 
Skift til pinne nr. 3 og strikk mønster etter teg-
ningen og øk «tag ud» på 1. omg. jevnt fordelt 
til 	  52m 	56m 	60m 	64m 
(pass på at midten på mønsteret kommer midt 
på ermet). Øk «Tag ud» samtidig 2m på under- 
siden av ermet hver 	  2 cm 	2 cm 	21/2 cm 	2 cm 
til det er 	  82m 	88m 	92m 	100 m 
på pinnen. Når ermet måler 	  41 cm 	44 cm 	48 cm 	50 cm 
vender man ermet og strikker 5 omg. glatt-
strikk i lilla til belegg Fell av «Luk af». 

MONTERING: Damp arbeidet forsiktig på 
vrangsiden. Sy 4 maskinsømmer for ermene. 
Klipp opp. Sy sammen 	  32 m 	34 m 	37 m 	40 m 
på hver skulder. Sy i ermene med attersting 
«stikkerting» og sy belegget til på vrangsiden. 

HALSKANT: Ta opp i halsen med lilla på pinne 
nr. 21/2 og øk «tag ud» jevnt fordelt til 	 100 m 	104 m 	108 m 	112 m 
og strikk 1 omg. rett, deretter 1 rett, 1 vrang 3 
cm (Høy hals: 18 cm). Fell av «Luk af» med rette 
og vrange masker. 

LUE: Legg opp «Slå op» med lilla på pinne nr. 
21/2 	  112m 	112m 	120m 	120m 
og strikk 1 rett, 1 vrang 3 cm. Skift til pinne nr. 
3 og strikk mønsterborden 1 gang. Fortsett 
med lilla glattstrikk til arbeidet måler 	 19 cm 	19 cm 	20 cm 	20 cm 
Del arbeidet i 2 like deler og fell «tag ind» for 
topp. Fell «Tag ind» 2m i hver side med 2 m i 
mellom på hver omg 	26 	26 	28 	28 
ganger. Trekk en tråd gjennom de 8m som er 
igjen og fest på vrangsiden. Tvinn «Sno» en lil- 
la snor 15 cm lang, og sy til en liten lilla dusk 
«kvast» i enden av snoren. 
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