
TIPS TIL OPPSKRIFTER JAKKE OG PONCHO PÅ LK 150

● Start arbeidet med maskinen ren for støv og gni nåletoppene (nålrullene) inn med olje på en klut.

● Sleden til LK 150 er meget lett. Ha en god sittestilling, sitt ganske høyt og hvil armene tungt på 
sleden når du strikker, så glir strikkingen mer stabilt.

● Når det strikkes med mange garnfarger, kan det være mer effektivt og ikke tre om garnmasten 
for hver tråd. Sett heller nøstet på gulvet og bruk din egen arm som garnfjær: stram opp tråden når 
sleden er utenfor strikketøyet og skal i gang med en ny rekke, la tråden gli lett i hånden når det strik-
kes.

● Man kan kjøpe en ekstra garnmast så man kan ha 4 ulike tråder tredd tilgjengelig.

● Man kan også kjøpe en ekstra strikkeslede og ha to ulike garn i hver sin slede til effektivt å strikke 
striper. 

● Maskespenningen på garnføreren må tilpasses det enkelte garn, så garnet glir passe jevnt, ikke for 
stramt, ikke for løst.

● Lodd må være jevnt fordelt. Strikkes det på full bredde av maskinen, bruk 3 stk lange vektlodd og et 
lite klolodd i hver side. Hjelp til og dra ned med hendene hvis loddene ikke kommer godt nok til.

● Strikkes det med vanskelig garn, eller det er flere masker eller tucløkker på nåla etc., skyv nålene 
ut i D – pos og hold godt ned i arbeidet før det strikkes over med sleden. 

● Etterbehandling av et ferdig strikket plagg: et plagg strikket på maskin kan være stivt og hardt. 
Det beste er å vaske det forsiktig i lunkent vann. Har du en vaskemaskin med godt ullprogram kan 
det kjøres en runde på kaldt vann. Sentrifuger lett. La plagget tørke flatt, mens det er fuktig dra det i 
fasong og glatt ut kanter. Når det er tørt, damp det forsiktig. Oppbevar plagget liggende så det ikke 
siger.

Forkortelser:
r = rekker (rader)
m = maske(r)
sp = maskespenning, henviser til maskespenningshjulet på sleden
v = venstre
h = høyre
s = side
pos = posisjon
ggr = ganger
g = gram
glattstr = glattstrikking, rettm på retten, vrangm på vrangen
lm = luftmasker
fm = fastmasker
kjm = kjedemasker
st = stav
dbst = dobbeltstav
lmb = luftmaskebuer
krepsem = krepsemasker



Strikketeknikker
Strikketeknikkene som er beskrevet her, er direkte knyttet til oppskriften på Jakke og Poncho. Øv deg 
grundig på disse teknikkene før du setter i gang med arbeidet.
Det finnes uendelige variasjoner man kan variere og eksperimentere med disse teknikkene. 
Begreper som slede, sideløftere, forløftere, garnfjær, maskespenningshjul, nålekam, dekknål etc står 
forklart i bruksanvisningen til LK 150.

Hjelpegarn:
Når arbeidet skal startes uten kant, fordi denne skal formes etter at plaggdelen er strikket:
Legg opp med hurtigopplegg beskrevet i bruksanvisningen til LK 150 og strikk 4 – 6 rekker. Dette 
garnet skal fjernes når arbeidet ferdigstilles. Bruk derfor et rimelig garn, eller restegarn, og gjerne 
noe tykkere enn hovedgarnet.  For å gjøre det enkelt å fjerne hjelpegarnet etter at kanten er utformet, 
kan man strikke 1 rekke med den glatte nylonsnoren som følger maskinen før hovedarbeidet starter. 
Denne dras ut, og hjelpegarnet løsner. Hjelpegarnet kan brukes om igjen mange ganger.

Sette i hvil:
I et arbeid kan man sette masker til side, “i hvil” for å strikke videre på andre. Nålene man ikke øn-
sker å strikke på skyves ut i D – pos, forløfterne skal stå på I. Sleden går da forbi disse maskene 
uten at det strikkes på dem. Når man ønsker å strikke på dem igjen, settes forløfterne på II. Da er det  
tilstrekkelig å sette den ene forløfteren på den siden av sleden som er inn mot strikketøyet på II.
Hvis man ønsker å strikke på noen av nålene som står i hvil , mens andre nåler blir stående ute i hvil, 
skyv nålene det skal strikkes på inn i C – pos, såkalt øvre strikkeposisjon, og la forløfterne stå på I.
 
Tuck (fangmønster): 
Sett hver 3. m i hvil, bruk 1 x 3 siden av nålekammen, strikk 3 r, strikk deretter 1 r på alle nåler. Sett 
hver 3. m ut i hvil igjen, velg denne gangen maskene som er midt mellom de forrige, strikk 3 r, deret-
ter 1 r på alle nåler. Fortsett slik.
Dette står forklart i bruksanvisningen til LK 150 på s. 18

Fletter:  
Flettene lages over 6 m. Fell 2 m på hver side av disse 6, sett de tomme nålene i A – pos så de ikke 
strikkes på videre.  Strikk først 4 r. Bruk 2 stk 3-øyde dekknåler. Ta de 6 maskene over på disse. Flytt 
de tre m som er på venstre dekknål  over på de nå tomme nålene til høyre. Sett de tre maskene som 
er på den høyre dekknåla inn på nålene til venstre. Sett disse 6 nålene ut i D – pos før det strikkes vi-
dere. Strikk 8 r mellom hver fletting. Avslutt med 4 r. Hekle opp en maskerekke  på trådsprangene fra 
de tomme nålene, hekt masken på en av de tomme og sett dem i  B pos, før det strikkes videre. Man 
kan la trådsprangene være uten å hekle dem, snurr da tråden rundt en av de to tomme nålene før det 
strikkes videre. I bruksanvisningen til LK 150 står det beskrevet s 24 hvordan man kan lage fletten 
først, for så å rakne en maske som så hekles opp igjen på vrangsiden. 

Løkker:
Ved slutten av et arbeide: sett alle masker i hvil bortsett fra 3 m i høyre side. Strikk løkken så lang den 
ønskes på disse tre m, ta de tre m over på en dekknål og flytt dem over på de 3 neste m mot venstre. 
Skyv de første 3 m som nå er tomme inn i A – pos så det ikke lenger strikkes på disse. Fortsett slik ut 
arbeidet. Den siste løkken tres inn på de 3 siste m som så felles, uten at det strikkes løkke her. 
Ved begynnelsen av et arbeide: Arbeidet er startet med hjelpegarn. Arbeid med vrangsiden av ar-
beidet mot deg. Hekt på 3 m fra høyre side av arbeidet, brett hjelpegarnet inn mot maskinen, under 
nålene, og strikk ønsket antall rekker på disse. Ta disse tre maskene over på en dekknål, tre dekknåla 
inn på de neste 3 maskene og hekt dette dobbelt sett med masker inn på tre nåler. Ha nålene i D – 
pos før neste løkke strikkes. Fortsett slik videre utover arbeidet. Den siste løkka tres inn på de 3 siste 
maskene som felles av.

 



Bise med piquot:
Eksempelet er laget med Royal Alpakka fra Dalegarn, sp 5. Bisen lages i et arbeid.
Strikk 4 r, fell hver 2. m, sørg for at de tomme nålene står i B-pos. Strikk 4 r på alle nåler, hekt opp 
maskene fra 1. r av de 8 r med en dekknål, strikk videre.

Bølgeeffekt:
Eksempelet er strikket med Carezza fra Lana Grossa og Broadway fra Lanartus sp 7.
I et arbeid: begynn med 2 r Broadway, 8 r Carezza, 1 r Broadway. Hekt opp 3 masker fra 2. r Broad-
way, hopp over 7 m, hekt opp de neste 3 m, fortsett slit ut arbeidet. Strikk 1 r Broadway, 8 r Carezza, 
1 r Broadway, hekt opp 3 m fra r nr 10, dvs 2. rekke i Broadwaystripe nr 2. De 3 m som nå hektes 
opp er i feltet midt mellom de forrige 3 m som ble hektet opp. Fortsett slik til antall ønskede bølger er 
oppnådd.

Popcorn:
Dette er små biser bortover i arbeidet. Strikk manuelt popcorn over 3 masker med 5 masker mellom: 
Begynn i venstre side, strikk manuelt på tre nåler: skyv disse nålene ut i C – pos så maskene kommer 
bak nåletungene, legg tråden i nålekrokene fra venstre mot høyre. Ta tak i nåletoppene (nålrullene)
og dra nålene tilbake til B – pos. Dra godt i maskene så de blir løse nok. Lag 5 slike r. Hekt opp 1. r 
i denne lille bisen, slik at den lukkes, la disse maskene stå  i D – pos.   Hopp over 5 m. strikk neste 
popcorn osv.
Strikk videre på alle nåler. 


