Oppskrift på

Mohairjakke

Design: Magda Johnsen

Str: S (M) L (XL)
mål på jakken når den ligger flatt:
hel lengde: 60 (65) 70 (73) cm
bol bredde: 49 (53) 57 (61) cm
bol målt fra under ermet og ned:
42 (46) 50 (54) cm
ermelengde målt fra under ermet:
40 (42) 44 (46) cm
Garn: Mohair fra Colinette 400 (400) 400 (500) g
Strikkefasthet: 18 masker er 10 cm
Anbefalte pinner: stor rundpinne 4.5 og 5,
5 pinner 4.5 og 5 og liten rundpinne 5
knapper
Du kan kjøpe garnet gjennom
www.happyknitting.com

Fjordgata 16, 7010 Trondheim - NORWAY Tlf: + 47 906 74 703 www.happyknitting.com
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Slik strikker du jakka S (M) L (XL)
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Bol
Jakken strikkes frem og tilbake. Legg opp 156
(164) 172 (180) m på pinne 4.5 og strikk 2 r og 2
vr, start med 1 vr og avslutt med 1 vr. Strikk 10
cm vrangbord. Skift til pinne 5 og strikk rett opp
til arbeidet måler 42 (46) 50 (54) cm. Nå skal
arbeidet fordeles til bakstykke 78 (82) 86 (90) og
forstykker 39 (41) 43 (45). Fell 7 masker under
hver erme. Legg bolen til side og start på ermene.

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05

Ermer
Legg opp 32 (32) 36 (36) m på 5 pinner 4.5 og
strikk 2 r og 2 vr 10 cm. Skift til pinner 5 og gå
over til rundpinne når du har nok masker. Masken
under ermet skal alltid strikkes vrang. Øk på hver
side av masken hver 7. omgang til 46 (48) 54 (58)
m og arbeidet måler 40 (42) 44 (46) cm. Fell 7
masker under ermet. Strikk det andre likt.
Raglan
Sett ermene inn på bolpinnen med ermefelling over
bolfelling 220 (232) 252 (268). Sett inn 4 merker
i overgangen mellom bol og arm. Raglanfellingen
starter over hvert merke ved å strikke 2 vridd rett
sammen/2 rett sammen. Fell på denne måten annenhver omgang til 64 (68) 72 (76) m.
Krage
Skift til pinne 4.5 og strikk 2 r og 2 vr 12 (13) 14
(15) cm, fell av.
Knappestolper
Plukk opp 92 (92) 102 (112) m på høyre siden av
jakken og det strikkes 2 r og 2 vrang på pinne 5.
Start nederst på rettsiden med 2 rettmasker. Strikk
3 omganger. På 4 omg (nederst) lages det knappehull ved å strikke først de 2 rett maskene og strikk
de 2 neste vrangmaskene sammen og ta deretter et
kast. Gjenta dette hver 11 maske.
Strikk 2 omganger etter knappehullsfellinga og fell
av. Strikk venstre side likt men her strikkes det 6
omganger 2 r og 2 vr uten knappehull. Fell av.
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”Vi i Happy Knitting bruker vår kunnskap og tid for å gi våre kunder unike produkter. Våre modeller og mønstre vil vi gjerne dele
01 			
med deg, og håper du respekterer at vi ikke tillater kopiering eller publisering som ikke er godkjent av oss.”

- from angels with love!

