Morgenduggjakke

NOVITA
BABY WOOL:
MORGENDUGG-JAKKE
Middels vanskelig
Design Sari Nordlund
Størrelse XS/S(M)L(XL)XXL
Målene på den ferdige genseren
overvidde 102(116)130 cm
jakkens lengde 47(50)54 cm
lengde på innsiden av ermet 43(44)45 cm
Garnforbruk Novita Baby Wool
(135) forglemmegei 500(600)700 g
Rundpinne (80 cm) Novita nr 3½ og 4 eller etter eget
håndlag
Annet tilbehør 4 knapper
Strikketeknikker Ribbemønster: strikk *1 r, 1 v* og gjenta *–* ut omg. Strikk de rette m rett og de vrange m
vrangt på vrangen. Rillestrikk: strikk maskene rett på
retten og rett på vrangen. Glattstrikk: strikk m rett på
retten og vrangt på vrangen. Hullmønster: strikk etter
diagrammet og oppskriften.
Tetthet 19 m hullmønster på de tykkeste pinnene = 10 cm
Vrangborden i nedre kant strikkes i tre deler på grunn
av splittene i sidene.
Legg opp 99(113)127 m til bakstykket på den tynneste pinnen, og begynn med ribbemønsteret på
vrangsiden av arbeidet ved å strikke 1 r først. Strikk ribbemønster og strikk rillestrikk med 1 m i begge kantene
til sidesplittene.
Når ribbemønsteret måler ca 4,5 cm og det siste du
har strikket er en omgang på vrangsiden, klipper du av
garnet og setter maskene av på f.eks. en tråd til venting.
Legg opp 44(51)58 m til det venstre forstykket
på den tynneste pinnen, og begynn med å strikke ribbemønster på vrangsiden av arbeidet ved å strikke 1 v
(1 r) 1 v først. Strikk ribbemønster og stikk rillestrikk med

1 m i høyre kant til splitten.
Når ribbemønsteret er like langt som på bakstykket,
og det siste du har strikket er en omgang på vrangsiden,
klipper du av tråden og setter maskene av på f.eks. en
tråd til venting.
Legg opp 44(51)58 m til høyre forstykke på den tynneste pinnen, og begynn med å strikke ribbemønster
på vrangsiden av arbeidet ved å strikke 1 r først. Strikk
ribbemønster, og strikk rillestrikk med 1 m i venstre kant
til splitten.
Når ribbemønsteret er like langt som på bakstykket,
og det siste du har strikket, er en omgang på vrangsiden, setter du delene sammen: ta de 99(113)127 m
til bakstykket opp på den tykkeste pinnen etter og de
44(51)58 m til det høyre forstykket, og så de 44(51)58 m
til venstre forstykket = 187(215)243 m.
Nedre del av for- og bakstykket
Strikk det høyre forstykkets 43(50)57 m rett i en omgang på rettsiden, strikk det høyre forstykkets siste og
bakstykkets første m sammen med overkast (løft 1 m
rett av uten å strikke den, strikk 1 r og dra den løftede m
over den strikkede m), strikk bakstykkets 97(111)125 m
rett, strikk bakstykkets siste og det venstre forstykkets
første m sammen rett, og strikk så det venstre forstykkets 43(50)57 m rett. Merk sidene, dvs m som er strikket sammen mellom delene, med f.eks. en tråd i en annen farge. Det er 185(213)241 m i arbeidet. Strikk 1 omg
vrangt på vrangsiden av arbeidet.
Begynn med hullmønsteret fra 1. omgang i diagram I:
strikk 2 m fra høyre kant i diagrammet, gjenta så mønsteret på 14 m 12(14)16 ganger, og strikk de siste 15 m i
venstre kant. Strikk omgangene 2-24 i diagrammet og
gjenta deretter omgangene 1-24.
Når arbeidet måler 29(30)32 cm, strikker du neste
omgang på vrangsiden frem til merket i siden. Fell av
den merkede m, og strikk omgangen ut.
Øvre del av høyre forstykke
Fortsett å strikke hullmønster med det høyre forstykkets 43(50)57 m, og sett av resten av m til venting på

f. eks. en tråd.
Begynn med skråfellingen i halsen straks i første
omgang: i en omgang på rettsiden strikker du 2 m rett
sammen og strikk så omgangen ut. Fortsett fellingen
10 ganger til i hver 4. omgang. Merk at hver felling i
hullmønsteret skal ha et kast sammen med masken, slik
at maskeantallet er det samme. Dersom du ikke klarer
å strikke begge, strikker du maskene det gjelder som
vanlige masker.
Når lengden på armåpningen er 16(18)20 cm, feller du 3x8(10)11 og 1x8(9)13 m i annen hver omgang i
venstre kant til skulderen.

Når lengden på arbeidet er 11(9)7 cm, øker du 1 m
på innsiden av 1 m i begge endene, ved å strikke tråden
mellom maskene vridd, dvs rett fra baksiden. Gjenta fellingen med 4,5(3,5)3 cm mellomrom 6(9)12 ganger til =
57(65)73 m. Strikk hullmønster også med de økte maskene, og husk at hver felling i hullmønsteret skal ha et
kast sammen med masken, slik at maskeantallet er det
samme. Dersom du ikke klarer å strikke begge, strikker
du maskene det gjelder som vanlige masker.
Når arbeidet måler 43(44)45 cm, feller du av maskene ved å strikke løst.
Strikk det andre ermet på samme måte.

Øvre del av bakstykket
Ta bakstykkets 97(111)125 m med i arbeidet, og fortsett
med hullmønsteret.
Når lengden på armåpningen er 16(18)20 cm, feller
du 3x8(10)11 og 1x8(9)13 m i annen hver omgang i begge endene til skulderen. Fell av de siste 33 m i halsen.

Avslutning
Legg delene riktig sammen på et underlag med vrangsiden mot hverandre, fukt arbeidet med en dusjeflaske og
la det tørke. Man kan gjøre knoppene større ved å presse
dem utover med lillefingeren.
Sy skuldersømmene.
Kanten rundt halsen: Ta opp masker på den tynneste rundpinnen på rettsiden av arbeidet ved hjelp av
tråden. Start med å ta opp masker fra ribbemønsteret i
kanten av høyre forstykke, og ta opp 1 m for hver omgang. Fortsett å ta opp masker i feltet med hullmønster,
og ta hele tiden opp 3 m i løpet av 4 omg. Ta så opp
32 m i halsåpningen på bakstykket. Ta opp 3 m i løpet
av 4 omg i den andre forkanten, og ta så opp 1 m for
hver omgang i feltet med ribbemønster. Maskeantallet
må kunne deles på 2 + 5 m. Begynn med ribbestrikk på
vrangsiden av arbeidet: strikk 2 v, 1 r, *1 v, 1 r*, gjenta
*–* og strikk 2 v.
Når kanten måler 1,5 cm, lager du knapphull i kanten
på høyre forstykke, slik at det øverste knapphullet kommer der fellingen til halsåpningen startet, og det nederste ca 3 cm fra nedre kant, og de siste 2 knapphullene
jevnt fordelt mellom disse. Knapphull: Strikk 2 m sammen rett og ta et kast på pinnen.
Når kanten måler 4 cm, feller du av maskene ved å
strikke løst ribbemønster.
Fest ermene i armåpningene. Sy i knappene.

Øvre del av venstre forstykke
Ta det venstre forstykkets 43(50)57 m med i arbeidet,
og fortsett med hullmønsteret.
Begynn med skråfellingen i halsen straks i første
omgang: strikk en omgang på rettsiden til det er 2 m
igjen, og utfør en overkastfelling. Fortsett fellingen 10
ganger til i hver 4. omgang.
Når lengden på armåpningen er 16(18)20 cm, feller
du 3x8(10)11 og 1x8(9)13 m i annen hver omgang i høyre
kant til skulderen.
Ermene
Legg opp 42(44)46 m på den tynneste pinnen og strikk
4,5 cm ribbemønster.
Skift til tykkere pinner, strikk 2 omg glattstrikk og øk
1 m i første omgang = 43(45)47 m.
Begynn med hullmønsteret fra 1. omgang i diagram
II: strikk 1(2)3 m fra høyre kant, gjenta så mønsteret på
14 m 2 ganger og strikk så de siste 14(15)16 m i venstre
kant. Strikk omgangene 2-24 i diagrammet og gjenta
deretter omgangene 1-24.

Diagram II
Gjenta omgangene 1-24
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Mønsteret
på 14 m
Diagram I
Gjenta omgangene 1-24
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Mønsteret
på 14 m
= en rett m, strikk m vrangt på vrangen
= løft 1 m av rett uten å strikke den,
strikk 1 r og dra den løftede m over den strikkede
= strikk 2 m sammen rett
= ta et kast på pinnen
= løft 2 m av uten å strikke dem som om du strikket dem rett
sammen, strikk 1 r og dra de løftede m over den strikkede
= en knopp: strikk 5 m i 1 m: strikk m rett, ta et kast på pinnen,
strikk den samme m rett, ta et kast på pinnen og strikk den
samme m en gang til rett = 5 m.
Snu arbeidet. Strikk 5 v og snu arbeidet. Strikk 5 r og snu arbeidet.
Strikk 5 v og snu arbeidet. Løft 2 m av rett uten å strikke dem,
strikk 3 m rett sammen og dra de løftede 2 m sammen
over de strikkede = 1 m.
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