
JAKKE MED BOBLE-ERMER 

 

 

 

 

 

Garn:  5 bunter BULKY 

Pinner: Hele arbeidet strikkes fram og tilbake på rundpinne 15. 

Strikkefasthet:  

Størrelse: Medium 

Ermelengde: 45 cm 

 

 

 

 

 



Bakstykket:  

Legg opp 40 masker og strikk vrangbord, 1 vridd rett og 1 vrang 8 cm. 

Fortsett med rillestrikk (rett fram og tilbake) til arbeider måler 50 cm. Fell de midterste 8 maskene til 

nakke, og strikk ferdig hver side for seg. Øk ytterligere 2 masker inn mot nakken på begge sider. Det 

er nå 15 masker igjen på hver side. Fell av. 

 

Forstykket:  

Legg opp 24 masker og strikk vrangbord som på bakstykket. Fortsett med rillestrikk til arbeidet måler 

48 cm. Fell inn mot halsen i den ene siden 4, 3, 2 masker. Du har nå 15 masker og disse felles av. 

Strikk det andre forstykket likt, men fell av på motsatt side. Pass på at det blir riktig når de to 

forstykkene ligger ved siden av hverandre med rettsidene opp. 

 

Ermene:  

Legg opp 20 masker og strikk vrangbord 6 cm. På den første rettpinnen etter vrangborden øker du 6 

masker jevnt fordelt. Strikk en pinne vrang tilbake og strikk ytterligere 6 pinner glattstrikk. 

Nå skal du begynne med boblene, og det gjør du sånn: 

Strikk 1 rett, *i neste maske teller du deg fem masker ned, stikk pinnen inn i masken i det femte 

hullet ovenfra og strikk masken rett. Neste maske slippes så av pinnen og du løser opp som om den 

rekkes opp. Neste maske strikkes rett og pass på at den strikkes ganske stramt. Strikk to masker rett 

og gjenta fra* 

Strikk hele pinnen vrang tilbake, og strikk ytterligere 6 pinner glattstrikk. 

Strikk 2 rette i starten før du starter på boblemønsteret for at boblene ikke skal komme direkte over 

hverandre. Forsett som ovenfor pinnen ut, strikk vrangt tilbake og deretter 6 pinner glattstrikk. 

Tredje gang du strikker bobler strikker du bare 1 maske i starten, og 2 masker neste gang osv. 

Når arbeider måler ca. 27 cm øker du 1 maske i hver side. Fortsett med boblemønster til du har i alt 7 

rader med bobler og ermet måler ca. 45 cm. 

Montering: Sy sammen over skuldrene. Legg arbeider flatt og monter ermene til bolen. Sy sammen 

ermer og langs sidene. 

Ta opp 12 masker langs halskanten på forstykket, …. Langs ryggen, og 12 masker på det andre 

forstykket, totalt …. Masker. Strikk 1 vridd rett og 1 vrang ca 6 cm og fell av. 

 

Halskant: 

Begynn øverst på det ene forstykket og strikk opp 12 + 14 + 12 (i alt 38 masker) og strikk 1 vridd rett 

og 1 vrang 8 cm. Fell av ganske fast. 


