
SIRIA JAKKE I RILLER 

 

 

 

Garn SIRIA fra Belisa 

Størrelse S (M) L 

Garnmengde 7 (7) 8 nøster SIRIA, farge 06  

Pinner Rundpinne nr. 4,5 og 5 

Strikkefasthet 16 masker rillestrikk = 10 cm på pinne nr. 5 

Mål Overvidde: 90 (102) 114 cm  
Ermelengde: ca. 46 cm målt fra midt under armen  
Lengde: ca. 50 cm eller ønsket lengde 

Bolen Legg opp 144 (168) 180 masker med SIRIA farge 06 på rundpinne 4 og strikk 5 
cm vrangbord fram og tilbake 5 cm. Strikk sånn: 1 kantemaske, 2 rette, og to 
vrange ut pinnen som avsluttes med 2 rette og en kantemaske. 
 
Fortsett med rillestrikk (det vil si at du strikker bare rettmasker både fram og 
tilbake på pinnen), men på første pinne etter vrangborden setter du et merke 
etter 35 (41) 44 masker og deretter etter 74 (86) 92 masker. Strikk pinnen ut. 
Du har nå delt opp plagget i bakstykke og to forstykker. 



Strikk til arbeidet måler 40 cm.  
På neste pinne strikker du til det står igjen 3 masker før første merke. Fell av 6 
masker og strikk videre til det står igjen 3 masker før neste merke. Fell av 6 
masker igjen og strikk pinnen ut. Legg så arbeidet til side. 
 

Ermer  Ermene strikkes fram og tilbake og sys sammen til slutt. Legg opp 28 (32) 36 
masker og strikk vrangbord 2 rette og 2 vrang 5 cm. Strikk videre i rillestrikk. På 
første pinne etter vrangborden økes 2 masker i hver maske ut pinnen. Det gjør 
du sånn: Strikk 1 maske rett uten å slippe masken av pinnen, lag et kast og 
strikk deretter 1 maske til i den sammen masken og slipp den av. Når pinnen er 
ferdigstrikket har du 84 (96) 108 masker. 
Fortsett med rillestrikk 4 (6) 8 cm. 
Nå skal det felles 7 (8) 9 masker jevnt fordelt på neste pinne. Du har nå 77 (88) 
99 masker igjen. Fortsett i rillestrikk men fell samtidig 11 masker jevnt fordelt 
hver 4. cm 3 ganger, til det er 44 (55) 66 masker på pinnen. Strikk 4 cm til og fell 
nå 2 (9) 12 masker jevnt fordelt til det er 42 (46) 52 masker igjen. Strikk tilbake 
slik at du starter fra rettsiden. Nå skal det økes. 
Øk 1 maske innenfor første maske fra retten og strikk pinnen ut. Gjenta det 
samme på vrangen. Du har nå økt 1 maske i hver side. Strikk to pinner uten å 
øke, og gjenta så økingen med 1 maske i hver side. Dette gjentas 6 ganger til du 
har 54 (58) 64 masker. Strikk videre til ermet måler ca. 48 (50) 51 cm. Fell så av 
3 masker i hver side. Strikk et erme til. 
 

Raglanfellingen Sett ermene inn på rundpinnen sammen med bolen. Strikk over maskene på 
høyre forstykke, et erme, bakstykket, det andre ermet og til slutt venstre 
forstykke. Strikk en pinne tilbake over alle maskene og sett et merke mellom 
hver del. 
 
Raglanfelling: Strikk til det står igjen 3 masker før første merke, strikk 2 vridd 
rett sammen, 2 rett, 2 rett sammen. Gjenta dette ut pinnen. Det skal nå være 
felt av i alt 8 masker. 
Fell på denne måten på hver pinne fra retten 15 (17) 20 ganger. 
 

Halsfellingen Fell av 3 (6) 9 masker i hver side, fell videre på annenhver pinne 3, 2, 1, 1 
maske. Samtidig fortsetter du med raglanfellingen til det er felt i alt 19 (22) 25 
ganger. Når alle halsfellingene er gjort felles alle de resterende maskene av. 
 

Stolper Start nederst på høyre forstykke fra retten og strikk opp masker jevnt fordelt og 
strikk 1 rett og 1 vrang ca. 2 cm. Fell løst av. Gjør likedan langs venstre 
forstykke. Pass på at det er like mange masker på begge forstykkene. 
Til slutt strikker du opp masker langs halsen, inkludert forstykkene. Strikk en 2 
cm bred kant 1 rett og 1 vrang og fell av. 
 

Montering Fest tråder, sy sammen ermene på langs og sy til slutt pent sammen under 
ermene. Damp lett. 

 


