
JAKKE MED FLETTER 

 

 

 



Garn: BULKY, 5 bunter lys beige farge 03 
Pinner: Rundpinne nr. 15 pluss en hjelpepinne av et slag 
Strikkefasthet: 6, 5 masker rillestrikk = 10 cm 
Størrelse: 38-40 
Bredde rygg: 60 cm 
Ermelengde: 48 cm 

 
Bakstykket:  

Legg opp 70 masker på pinne nr. 15 og strikk vrangbord 1 vridd rett, 1 vrang 8 cm. 

Nå skal du strikke riller men lage en flette i fronten på hvert av forstykkene. Det gjør du sånn: 

 
1. pinne: Strikk hele pinnen rett. På returen strikker du de 9 første maskene vrang, deretter rette 
masker til det står igjen 9 masker, disse strikkes vrangt. Neste pinne strikkes rett, og pinne nr. 4 likt 
som pinne 2. Strikk enda to pinner på denne måten. 

Nå skal du begynne med flettemønster. Den første masken er kantemaske, og over de neste 8 
maskene tar du de første 4 maskene løst av og holder foran arbeidet, strikk de neste 4, strikk de 4 på 
hjelpepinnen, fortsett med rettstrikk til du kommer til feltet med glattstrikk. Nå skal kabelen gå 
motsatt vei, så her tar du de 4 maskene løst av og holder de bak arbeidet mens du strikker de 4 neste 
og deretter de 4 på hjelpepinne. Strikk den siste masken rett. 

På returen strikker du 9 vrange, deretter 52 rette masker og de siste 9 strikker du vrangt. Fortsett 
med dette mens du lager en kabeltvist på hver 8. pinne. Når arbeidet måler ca. 40 cm deles arbeidet i 
tre deler som strikkes ferdig hver for seg; fortykke – rygg - forstykke. Du trenger bare den ene 
rundpinnen hele tiden, og behøver ikke sette noen masker på tråd eller noe sånt. 

Venstre forstykke: Strikk de første 17 maskene, snu arbeidet og strikk rett tilbake, og fortett med 
rillestrikk til delen måler 60 cm. Nå feller du først 3, deretter 2 masker for halskanten i ytterkanten av 
arbeidet. Fell så av de resterende 12 maskene. 

Bakstykket: Nå skal du strikke ryggen. Strikk 36 masker (pass på å begynne på riktig side av arbeidet 
slik at rillene blir riktige). Snu arbeidet og fortsett med rillestrikk over de 36 maskene til arbeidet 
måler 62 cm. Fell de midterste 8 maskene. Strikk ferdig hver side av halsen for seg mens du feller 2 
masker inn mot halsen på neste pinne. Fell av de siste 12 maskene. Gjør likedan på andre siden av 
halsen. 

Høyre forstykke: Du har nå 17 masker igjen på pinnen og strikker dette forstykket like som det andre 
men fortett med å strikke kabelen så vridningen går motsatt vei. Fell 3, deretter to masker av inn mot 
halsen (dvs ytterkanten av arbeidet) før du feller av alle de resterende 12 maskene samlet. 

Ermene: Legg opp 18 masker på rundpinne 15 og strikk vrangbord 1 vridd rett og 1 vrang 6 cm. På 
første pinne etter vrangborden økes 6 masker jevnt fordelt, hele pinnen strikkes med rettmasker. 

På returen skal du strikke 8 masker rett, 8 masker vrangt og 8 masker rett. De 8 midterste maskene 
skal du strikkes i kabelstrikk. Begynn med kabelen etter 4 pinner. Samtidig som du strikker fletten 
øker du 1 maske i hver side. Gjenta dette hver 8. pinne. Til du har 5 snurrer på kabelen og 34 masker 
på pinnen. Ermet måler nå omtrent 46 cm. Fell av alle maskene samlet. 

Montering: Sy sammen over de 12 maskene på skuldrene. Sy sammen langs ermene og monter 
ermene i ermehullene. 

I kantemasken utenfor fletten på hvert forstykke strikker du opp 42 masker jevnt fordelt. Strikk 1 rett 
og 1 vrang ca. 5 cm. Fell av alle maskene fra rettsiden. Gjør likedan langs det andre forstykket. 



Halskant: Strikk opp langs halskanten totalt 40 masker. Begynn ved stolpekanten foran på den ene 
siden og strikk opp 12 masker til du kommer til skuldersømmen, deretter 16 masker langs ryggen og 
tilslutt 12 masker langs det andre forstykket. Strikk 1 vridd rett og 1 vrang ca. 6 cm, eller så høy som 
du vil halskanten skal være. 

 


