
LANG JAKKE I PRIMÆRSNITT MED HETTE

Strikkemaskin: finstrikker 4,5 mm nåleavstand
Garn: Dale Garn AS, Royal Alpakka, 100 % alpakka, 50 g = 133 m, farge: svart
vekt ferdig plagg ca 800 (900) g.
Maskespenning 10, 10 cm = 27 m, 35 r
Lag først en prøvelapp på din egen maskin og test maskespenningen. Det er stor forskjell på maski-
ner.
Størrelse: S/M (L/XL)
Plaggmål:
 Vidde bryst: 112 (120) cm
 Jakke lengde: 95 (103) cm
 Erme lengde: 46 (52) cm
Forkortelser:
 v = venstre
             h = høyre
            sp = maskespenning
             r = rekker
             m = masker
            pos = posisjon
              g = gram
Sett i hvil: Skyv nålene ut i D – pos og sett forløfterne på I 
(Brother: skyv nålene ut i E-pos og sett spaken på H)



Bakstykke:
Legg opp med e-opplegg 74 (80) v – 74 (80) h. Sp 8, strikk 16 r. Sett teller på 0, sp 10. Sett et merke i 
hver side på r nr. 100 til hjelp sammensying med forstykker. Sett merke på r nr. 232 (251) til sammen-
sying med ermer. Strikk til 315 (341) r. Sett merke til hals midt på og på m nr. 30 v og 30 h. Fell av.

Venstre forstykke:
Start med sleden i høyre side. Legg opp med e-opplegg 44 (47) v – 35 (38) h. Sp 8, strikk 16 r. Sett 
teller på 0, sp 10. Legg ut 10 m i høyre side til belegg med e-opplegg til 45 (48) h. Stolpen fremme, 
26 (29) – 45 (48) h, strikkes samtidig med forstykket. Hver 60. r, sett stolpen i hvil og strikk 2 r uten 
denne. Dette for at kanten skal holde inn og ikke bli for slakk. Gjør dette første gang på r nr 61, se 
skjema. Sett merke i sidekanten på r nr 100 til sammensying med bakstykket. Strikk til 160 (170) r. 
Strikk inn hjelpegarn der det etterpå skal strikkes lomme: Sett alle masker i hvil, bortsett fra 28 (30) v 
– 8 (9) h. Bytt til hjelpegarn og strikk ca 16 r på disse maskene. Bytt til hovedgarn og strikk videre på 
alle nåler. 

Strikk til 315 (341) r. Fell fra sidekanten inn til 0. Legg deretter ut igjen til hette med e – opplegg til 
31 (33) v. Strikk til 391 (420) r. Fell bak på hetta 1 m hver 2. r til 431 (460) r. Strikk tilslutt ca 8 r med 
hjelpegarn, kjør arbeidet av maskinen uten tråd. 

Lomme: 

Klipp opp midt i hjelpegarnet. Hekt på maskene fra nedre del av lommeåpningen. Strikk 14. r. Hekt 
opp 1. r så det blir en lommekant. Strikk videre lommeposen, 104 r. Sy sammen lommeposen og sy 
lommekanten til forstykket.

Strikk høyre forstykke speilvendt. 



Ermer:
Legg opp med e-opplegg 30 (32) v – 30 (32) h. Sp 8, strikk 16 r. Sett teller på 0, sp 10. Legg ut 1 m i 
hver side hver 4. r til 66 (74) v – 66 (74) h. Strikk til 152 (172) r. 

Mask sammen hetta og fjern hjelpegarnet. 
Sy belegget på vrangsiden av forstykkene og rundt hetta.
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermene og til slutt sidesømmene under ermet og bolen.
Fest alle tråder.

Vask plagget forsiktig, glatt det ut og la det tørke flatt.
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