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36·01+02 LANG & KORT JAKKE

DESIGN Olaug Kleppe

GARN STERK 40% alpakka, 40% merinoull,   
  20% nylon, 50 gram = 137 meter
 AIR 78% suri-alpakka, 22% nylon,    
 25 gram = 235 meter

STØRRELSER XS (S) M (L) XL  (XXL) XXXL

PLAGGETS MÅL
Overvidde  ca 89 (96) 102  (109) 116 (122) 129 cm

Hel lengde  ca 88 (90) 92  (94) 96 (98) 100 cm  
lang jakke

Hel lengde  ca 44 (46) 48 (50) 52 (54) 56 cm 
kort jakke 

Ermelengde  ca 43 (44) 45 (46) 47 (48) 49 cm

GARNFORBRUK
Lang jakke
Sterk lys grå 822  8 (9) 10 (11) 12 (13) 14  nøster
Air natur DL101   4 (5) 6  (7) 8 (9) 10 nøster 

Kort jakke
Sterk lys grå 822  5 (6) 7 (8) 9 (10) 11 nøster 
Air grå DL121  2 (3) 4 (5) 6 (7) 8 nøster

PINNEFORSLAG Rundp nr 4,5
 Strømpep nr 4,5
 Heklenål nr 4

TILBEHØR Lang jakke: 4 knapper, vi har brukt    
 K380215 fra Hjelmtvedt
 Kort jakke: 1 knapp (privat samling) 

STRIKKEFASTHET 18 m glattstrikk med dobbelt garn 
 (1 tråd Sterk + 1 tråd Air) = 10 cm 

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.   
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
 lm = luftmaske, kjm = kjedemaske, 
 fm = fastmaske

LANG JAKKE (36·01)
BOLEN 

Legg opp forholdsvis løst 172 (186) 200 (214) 228 (242) 256 

m med dobbelt garn (1 tråd Sterk + 1 tråd Air) 

på rundp nr 4,5. Sett et merke i hver side med 108 (116) 124 

(132) 140 (148) 156 m til bakstykket og 32 (35) 38 (41) 44 (47) 

50 m til hvert forstykke. 

Strikk fra vrangen:

1 r = kantm, videre vrangt til 1 m står igjen, 1 r = kantm. 

Strikk glattstrikk fram og tilbake og øk 1 m innenfor 

kantm på pinne fra retten: 

I begynnelsen av pinnen hver 2. p og i slutten av pinnen 

hver 4. p ved å løfte opp tverrtråden mellom 

m og strikke den vridd rett. NB! Stram tråden 

i begynnelsen av pinnen slik at kantene blir pene 

og faste. Samtidig, når arbeidet måler 9 (9) 10 (10) 11 

(11) 11 cm, felles 1 m på hver side av 2 midtm i hver side 

ca hver 4 (4) 3,5 (3,5) 3 (3) 3 cm ved å strikke 2 m vridd rett 

sammen før merkem og 2 m rett sammen etter. 

Øk ved forkantene 22 (23) 24 (25) 26 (27) 28 ganger. 

Når arbeidet måler 38 (38) 39 (39) 39 (40) 40 cm midt bak, 

deles det i hver side til lommeåpning. 

Strikk hver del for seg til lommeåpningen måler ca 14 (15) 

15 (15) 16 (16) 16 cm, fellingene fortsetter som før. Etter 

lommeåpningen settes alle m inn på samme pinne igjen. 

Fell i alt 14 (15) 16 (17) 18 (19) 20 ganger 

i sidene = 80 (86) 92 (98) 104 (110) 116 m igjen 

på bakstykket og 40 (43) 46 (49) 52 (55) 58 m på hvert 

forstykke = ialt 160 (172) 184 (196) 208 (220) 232 m igjen. 

Når arbeidet måler 69 (70) 71 (72) 73 (74) 75 cm midt bak, 

deles det inn i for- og bakstykke:

Strikk 36 (39) 42 (45) 48 (51) 54 m = ene forstykket, 

fell av de neste 8 m = under ene ermet, strikk 72 (78) 

4,54 4,5 STERK  AIR
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84 (90) 96 (102) 108 m = bakstykket, fell av de neste 8 m = 

under andre ermet, strikk de siste 36 (39) 42 (45) 48 (51) 54 m 

= andre forstykket. Strikk hver del ferdig for seg.

***

BAKSTYKKET

Fortsett med glattstrikk og fell for ermehull i hver side 

hver 2. p:2,1,1 (2,2,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1,1) 2,2,2,1,1 (2,2,2,1,1,1) 

2,2,2,1,1,1,1 m = 64 (68) 72 (76) 80 (84) 88 m igjen. Fortsett 

uten felling til arbeidet måler 16 (17) 18 (19) 20 (21) 22 cm fra 

delingen i sidene. Fell av de midterste 18 (20) 22 (24) 26 (28) 

30 m for nakken. Strikk hver side for seg og fell videre for 

nakken hver 2. p 3,2,1 m til alle størrelser = 17 (18) 19 (20) 21 

(22) 23 m igjen til skulder. Når arbeidet måler 19 (20) 21 (22) 23 

(24) 25 cm fra delingen i sidene, felles skulderm av.

FORSTYKKENE

Strikk som til bakstykket og fell for ermehull på samme måte, 

samtidig som det felles for V-hals fra retten 1 m innenfor kantm 

på hver 2. p ved å strikke 2 m rett sammen på venstre forstykke 

og 2 m vridd rett sammen på høyre forstykke. Fell i alt 15 (16) 17 

(18) 19 (20) 21 ganger. 

Fell av skulderm ved samme lengde som på bakstykket.

ERMENE

Legg forholdsvis løst opp 44 (44) 46 (46) 48 (48) 50 m med 

dobbelt garn (1 tråd Sterk + 1 tråd Air) på strømpep nr 4,5. 

Strikk glattstrikk rundt og øk 1 m på hver side av 2 midtm midt 

under ermet ca hver 4,5 (3,5) 3,5 (3) 3 (2,5) 2,5 cm 8 (10) 11 

(13) 14 (16) 17 ganger = 60 (64) 68 (72) 76 (80) 84 m. Når 

ermet måler oppgitt lengde, felles 8 m midt under ermet 

= 52 (56) 60 (64) 68 (72) 76 m. 

Fortsett med glattstrikk fram og tilbake og fell for 

ermetopp i begynnelsen av hver pinne 3,4,5,6,7 m 

i hver side til alle størrelser. Fell av de resterende m.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene.

LOMMEPOSER

Strikk opp fra rettsiden med p nr 4,5 og dobbelt garn 

(1 tråd Sterk + 1 tråd Air) ca 26 (27) 27 (27) 29 (29) 29 m 

langs hver side av lommeåpningen + 1 m i «bunnen 

og toppen». Strikk glattstrikk rundt. Når lommeposen måler 

ca 15 cm, alle størrelser, felles videre 1 m på hver side av m 

i «bunnen og toppen» hver omgang til det står igjen 12 (13) 

13 (13) 15 (15) 15 m. fell av med rette m. 

Sy sammen.

FOR- OG HALSKANT

Begynn nederst på venstre forstykke og hekle fra retten med 

dobbelt garn (1 tråd Sterk + 1 tråd Air) krepsem opp langs 

venstre forkant, over nakken og ned langs høyre forkant. 

NB! Hold jakken litt inn over nakken.

Sy eller hekle 4 trådhemper på høyre forstykke til knapphull.
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SY I ERMENE:

Fest ermet midt på skulderen og i ermehullets underkant. 

Begynn ved skulderen og sy hver side for seg.

Damp lett over jakken (bruk fuktig klede) slik at ikke opplegg 

og forkanter «ruller» seg.

KORT JAKKE (36·02)
BOLEN

Legg opp forholdsvis løst 196 (208) 220 (236) 248 (260) 272 

m med dobbelt garn (1 tråd Sterk + 1 tråd Air) på rundp nr 4,5. 

Sett et merke i hver side med 98 (104) 110 (118) 124 (130) 

136 m til bakstykket og 49 (52) 55 (59) 62 (65) 68 m til hvert 

forstykke. Strikk fra vrangen:

1 r = kantm, videre vrangt til 1 m står igjen, 1 r = kantm. 

Strikk glattstrikk fram og tilbake. Når arbeidet måler 4 (4) 5 

(5) 5 (6) 7 cm, felles 1 m på hver side av 2 midtm 

i hver side hver 2. cm ved å strikke 2 m vridd rett sammen 

før merkem og 2 m rett sammen etter. 

Fell i alt 9 (9) 9 (10) 10 (10) 10 ganger = 80 (86) 92 (98) 104 

(110) 116 m igjen på bakstykket og 40 (43) 46 (49) 52 (55) 58 

m på hvert forstykke = i alt 160 (172) 184 (196) 208 (220) 232 

m igjen. Når arbeidet måler 25 (26) 27 (28) 29 (30) 31 cm 

midt bak, deles det inn i for- og bakstykke:

Strikk 36 (39) 42 (45) 48 (51) 54 m = ene forstykket, fell av de 

neste 8 m = under ene ermet, strikk 72 (78) 84 (90) 96 (102) 

108 m = bakstykket, fell av de neste 8 m = under andre 

ermet, strikk de siste 36 (39) 42 (45) 48 (51) 54 m = andre 

forstykket. Strikk hver del ferdig for seg.

FORTSETT FRA *** 

PÅ LANG JAKKE (36.01)

Strikk videre og monter som forklart herfra, unntatt 

for- og halskant.

FOR- OG HALSKANT

Begynn nederst på høyre forstykke og hekle med dobbelt 

garn (1 tråd Sterk + 1 tråd Air) fm opp til ca 2 cm før første 

felling for V-hals, hekle et knapphull: Hekle 4-5 lm, snu 

og hopp over de siste 4-5 fm og hekle 1 kjm i nest fm, 

snu og hekle kjm langs lm, fortsett med fm langs V-halsen, 

nakken og ned langs venstre side. NB! Hold jakken litt inn 

over nakken.
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FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er et norsk merkevarehus 
og totalleverandør av kvalitetsgarn, 

design til håndstrikking og tilbehør til 
faghandelen og kjedebutikker. 

houseofyarn.no
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