
BLÅ JAKKE MED RILLER OG RAGLANFELLING 

 

 



 

Garn 
 

Bulky (100% ull) fra Belisa 

Størrelse 
  

S (M) L 

Garnmengde 
 

4 (4) 5 bunter 

Strikkefasthet 
 

7 masker x 14 pinner rillestrikk = 10 x 10 cm 
 

Pinner Hele arbeidet strikkes fram og tilbake på rundpinne nr 15 
 

Mål 
 

Hel lengde: 50 (52) 54 cm 
Mål tvers over mellom armhulene: 44 (50) 56 cm 
Ermer: Følg oppskriften eller strikk dem så lange du vil ha dem 

Sånn gjør du 
 

Bakstykke: Legg opp 32 (36) 42 masker på rundpinne nr. 15 og strikk fram og 
tilbake rett på begge sider til arbeidet måler 23 (24) 25 cm. Fell 1 maske i hver side 
for ermehull og legg arbeidet til side. 
 
Forstykker: Legg opp 17 (19) 22 masker og strikk rett fram og tilbake til arbeidet 
måler 23 (24) 25 cm. Fell 1 maske i den ene siden for ermehull. Legg arbeidet til 
side og strikk det andre forstykket likt, men fell for ermehull i motsatt side. 
 
Legg opp 32 (34) 36 masker og strikk rett fram og tilbake. Øk 1 maske i hver side 
hver 0. (12.) 8. pinne 0 (1) 3 ganger (det økes altså ikke for den minste størrelsen). 
Strikk til arbeidet måler 22 (24) 26 cm. Fell nå 1 maske i hver side for ermehull og 
legg arbeidet til side. Strikk et erme til på samme måte. 
Nå skal alle delene inn på samme rundpinne. Pass på at rettsidene på hver del 
vender samme vei. Sett et merke i hver overgang – fire i alt. Strikk en pinne rett 
fra vrangsiden av arbeidet. 
 
På 2. pinne skal det felles til raglan slik: Strikk til det gjenstår 3 masker til første 
merke. Ta en maske løst av, strikk 1 rett og trekk den løse over den rette. Deretter 
strikkes 2 masker rett, og deretter 2 masker rett sammen. 
Gjenta dette 4 ganger totalt på pinnen fra rettsiden, på returen fra vrangen 
strikkes alle maskene rett. 
 
Gjenta raglanfellingen fra retten over 12 (14) 16 omganger. Når det er 6 masker 
igjen på forstykkene felles det for halsringning 2, 5, 3 masker. Fortsett 
raglanfellingene mens du feller til halsringning, og merk at halsfellingene passerer 
raglanfellingene mellom forstykker og ermer. Når det gjenstår 4 masker på 
bakstykket felles disse av til slutt. 

Montering 
 

Sy sammen under ermene og sy sidesømmene. La det stå igjen en ca 5 cm lang 
splitt i sidene. Brett opp ermene og sy et par løse sting om nødvendig for å holde 
brettene oppe. 

 


