
Jakke med poseermer i vaffelstrikk 

 

 

 



Garn 
 

BIO Organic Wool 

Størrelse 
  

One size 38/40 

Garn 
mengde 
 

18 nøster (Hele jakken strikkes med dobbel tråd) 

Pinner 
 

Hele plagget strikkes frem og tilbake på rundpinne nr. 12, med unntak av 
vrangbordene på ermene, hvor det her er brukt pinne 9 
 

Strikkefast
het 
 

8 masker glattstrikk = 10 cm på pinne 12 med dobbel tråd 
 

Mål 
 

Hel lengde: 80 cm 
Ermelengde: 44 cm 
Overvidde: 120 cm 
 

Bolen 
 

Legg opp 82 masker med pinne 12 og strikk vrangbord frem og tilbake 1 vridd rett og 
1 vrang 6 cm. Sett et merke etter 21 masker, og et nytt merke etter de neste 12, 
deretter etter de neste 16, og et merke etter de neste 12, det er da 21 masker igjen 
på pinnen. De 16 maskene mellom de to midterste merkene strikkes i vaffelstrikk, 
ellers strikkes vanlig glattstrikk. Første og siste maske på hver pinne strikkes rett hele 
tiden. 
Fortsett å strikke sånn frem og tilbake til arbeidet måler 54 cm. Nå deles arbeidet 
under ermene, med 21 masker til forstykke på begge sider. Begynn med høyre 
forstykke og fortsett med glattstrikk frem og tilbake samtidig som du på første pinne 
feller 1 maske innenfor kantemasken mot fronten, dette gjentas på hver 4. pinne 5 
ganger til. Når arbeidet måler 80 cm felles de 15 resterende maskene av. 
Nå fullfører du ryggen. Fortsett å strikke de midterste 16 maskene i vaffelstrikk og 
glattstrikk over de 12 maskene på begge sider til arbeidet måler ca. 78 cm. Fell de 
midterste 8 maskene av til nakke, og fullfør hver side av nakken for seg mens det 
felles en ekstra maske inn mot halsen på hver side. Fell av resten av maskene, det 
skal gjenstå 15 masker på hver skulder. 
Strikk venstre forstykke likt som det høyre, bare motsatt med felling inn mot fronten 
fra vrangsiden. 
 

Ermer 
 

Legg opp på rundpinne nr. 9 (eller en liknende pinnetykkelse) 24 masker og strikk 
vrangbord 1 vridd rett og 1 vrang ca. 8 cm. Bytt til pinne nr 12 og strikk første pinne 
rett mens du øker 1 maske etter hver maske på pinnen unntatt den siste slik at det 
blir 46 masker. Fortsett med vaffelstrikk. Mønsteret går over 4 pinner. Første og 
siste maske strikkes rett. 
 
2. pinne strikkes rett fra vrangen. 
3. pinne: Strikk 1 maske rett, strikk neste maske rett ned i masken under masken på 
venstre pinne, neste maske rett osv. Fortsett sånn ut pinnen. 
4. pinne strikkes rett fra vrangen. 
5. pinne (forsiden): Strikk 2 masker rett, strikk neste maske rett ned i masken under 
masken på venstre pinne, 1 maske rett osv. til det er 1 masken igjen på pinnen. 
Strikk denne rett. 
Fortsett ved å gjenta pinne 2-5 helt til ermet måler 38 cm. Strikk de neste 6 pinnene 
rett frem og tilbake slik at det blir tre riller. Fell av alle maskene. 



 

 
 
Montering 
 

 
Sy eller mask sammen over skuldrene. Brett ermene i to og sy dem sammen på 
langs. Sett dem inn i ermehullene og sy dem pent til kanten. Husk å legge rett mot 
rett.  
Strikk opp ca. 156 masker langs fronten og nakken med pinne 12 og strikk en 
stolpekant med 1 vridd og 1 vrang frem og tilbake på rundpinnen til kanten måler ca. 
6 cm. Fell av alle maskene. 
 

 


