
Gulstripet kåpe 

 
 

 



Garnforbruk: Wool Alpaca fra Belisa AS. Du kan velge mellom mange fine fargekombinasjoner. 

Vi har brukt 8 mørk grå, 8 lys grå, 4 grønngul. Stor og lite rundpinne nr. 7. 

 

Kåpen strikkes på tvers med dobbelt garn. (Det er lettere enn du tror). 

 

Legg opp 115 masker med mørk grå på pinne 7. Strikk glatt fram og tilbake på rundpinne, men de to 

første og de to siste strikkes alltid rett slik at det blir to masker med rillestrikk i hver ende. 

Etter 16 cm med mørk grå skifter du til gult og strikker 10 cm, deretter to pinner med mørk grå før du 

fortsetter med lys grå. Når arbeidet måler 30 cm felles for skulder ved å felle 1 maske på den ene 

siden av arbeidet 7 ganger over de neste 20 pinnene. 

Fell deretter 21 masker og til slutt 1 maske 2 ganger. 

Det skal ikke strikkes riller på den siden du feller, bare på den siden som vil utgjøre jakkens nedre 

kant. 

Det skal nå være 85 masker igjen på pinnen. Strikk glattstrikk 11 cm mens du fortsetter med to 

masker rillestrikk i nedre kant. Nå skal det økes til bakstykke og skrå skulder akkurat tilsvarende det 

som ble felt tidligere slik: 

Øk 1 maske annenhver pinne 2 ganger og deretter 21 masker. Skrå skulderen ved å øke 1 maske 7 

ganger over de neste 20 pinnene. Nå skal det igjen være 115 masker igjen på pinnen. 

Strikk 4 cm mørk grå, 10 cm gult og 4 cm mørk grå. Strikk 2 masker rillestrikk i begge ender av 

arbeidet. (Disse 18 cm utgjør nakken på jakken.) 

Nå fortsetter du med lys grå og det skal igjen felles til ermehull sånn: Fell 1 maske på den ene siden 

av arbeidet 7 ganger over de neste 20 pinnene. Fell deretter 21 masker og til slutt 1 maske 2 ganger. 

Strikk glattstrikk 11 cm mens du fortsetter med to masker rillestrikk i nedre kant. 

Nå skal det igjen økes akkurat tilsvarende det som ble felt tidligere slik:  

Øk 1 maske annenhver pinne 2 ganger og deretter 21 masker. Skrå skulderen ved å øke 1 maske 7 

ganger over de neste 20 pinnene. Nå skal det igjen være 115 masker igjen på pinnen. 

Strikk striper i grått og gult motsatt av det du gjorde i starten, eller du kan ha asymmetriske striper 

om du vil. 

 

Ermer: 

Legg opp 30 masker og strikke 1 pinne vrang, deretter fortsetter du med glattstrikk på liten 

rundpinne nr 7. Sett et merke midt under ermet og øk en maske på hver side av merket hver 4. cm til 

du har 46 masker. Fortsett til ermet måler 50 cm. Fell 6 masker (3 masker på hver side av merket og 

fortsett å felle 1,1,5,5,5 masker i hver side. De siste 12 maskene felles rett av.  

 

Sy sammen jakken ved skuldersømmene og sett i ermene. 



 


