
Lekker jakke med sjalskrave 

 
 

 



Garn Siria  

Størrelse: S (M) L 

Garnforbruk: 12 (14) 14 nøster  

Lengde fra skulder: 70 (72) 74 cm  

Overvidde: 96 (108) 120 cm  

Ermelengde (skal brettes): 60 cm  

Rundpinne nr 9. Hele plagget strikkes fram og tilbake.  

Strikkefasthet: 10 masker glattstrikk = 10 cm med dobbelt garn på pinne 9 

 

Perlestrikk:  

Pinne 1. Strikk 1 rett, 1 vrang.  

Pinne 2. Strikk vrang over rett og rett over vrang  

Gjenta disse to pinnene.  

 

Bakstykket: Legg opp 54 (60) 66 masker med dobbelt garn på pinne nr. 9. Strikk 16 cm perlestrikk 

fram og tilbake. Fortsett med glattstrikk men fell 1 maske i hver side hver 5. centimeter til det 

gjenstår 46 (52) 58 masker. Når arbeidet måler 43 (45) 47 cm felles til ermehull i hver side på 

annenhver pinne med 1, 1, 1 maske til det gjenstår 40 (46) 52 masker. Fortsett til arbeidet måler 65 

(67) 69 cm. Skråfell til skulder i begynnelsen av hver pinne 6, 5 (7, 6) 8,7 masker. Du har nå 18 (20) 22 

masker igjen. Fell av.  

Forstykkene: Venstre forstykke: Legg opp 24 (26) 28 masker med dobbelt garn på pinne 9 og strikk 16 

cm perlestrikk. Fortsett i glattstrikk men fell 1 maske i venstre side for hver 5. cm i alt fire ganger. 

Samtidig felles det 1 maske i høyre side for hver 8. cm i alt seks ganger. Når arbeidet måler ca 43 (45) 

47 cm felles det til ermehull i venstre side på annenhver pinne 1, 1, 1 maske. Strikk til arbeidet måler 

65 (67) 69 cm. Skråfell til skulder på venstre side som på bakstykket.  

Høyre forstykke strikkes som venstre forstykke men speilvendt.  

Ermer: Legg opp 36 (38) 40 masker med dobbelt garn på pinne 9. Strikk 30 cm perlestrikk fram og 

tilbake. Fortsett i glattstrikk. Når arbeidet måler 32 cm økes det 2 masker i hver side. Økningen 

gjentas for hver 8. cm til det er 42 (44) 46 masker på pinnen. Strikk til arbeidet måler ca 62 (63) 64 

cm. Fell til ermetopp i hver side på annenhver pinne 3, 3, 2, 2, 2, 3 (3, 3, 2, 2, 3, 3) 4, 3, 2, 2, 3, 3 

masker. Strikk en pinne uten å felle og fell av de resterende maskene. Ermet måler ca 72 (73) 74 cm. 

Strikk det andre ermet på samme måte.  

Kragen: Legg opp 18 masker med dobbelt garn på pinne 9 og strikk fram og tilbake i perlestrikk til 

kragen måler ca 192 (196) 200 cm. Fell av.  

Montering: Bruk bare en tråd til sammensyingen, begynn med skuldrene og sidene. Sy sammen 

ermene på langs og monter dem i ermehullene. Finn midten på bakstykket og på kraven og fest 

kraven til bolen. Fordel lengden likt langs forkantene 


