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5 Jakke, skjørt og lue
Garn: Rauma Mitu
Jakke:
Str
Alt 1:		
Alt 2:
Grå nr SFN41 Lilla nr 8126
Alt 3:
Natur nr SFN10

4 år

6 år

8 år

10 år

12 år

350 g

400 g

400 g

450 g

500 g

Skjørt:
Alt 1:		
Alt 2:
Grå nr SFN41 Lilla nr 8126
Alt 3:
Natur nr SFN10

200 g

200 g

250 g

250 g

300 g

Skjørt med høyt liv: + 50 g ekstra
Lue: 			
Str:
Alt 1:		
Alt 2:
Grå nr SFN41 Lilla nr 8126
Alt 3:
Natur nr SFN10

4/6 år		

8 år		10/12 år

100 g		

100 g		 100 g

Veil. pinnenr: Rundp og 5 korte p nr 3 og 3½

RAUMA ULLVAREFABRIKK AS

www.raumaull.no

5 Jakke, skjørt og lue

Sammenstrikking:
Sett alle delene inn på
samme pinne med fell
ingene mot hverandre =....... 260 m 276 m 292 m 308 m 324 m
Sett et merke der fellingene
møter hverandre. Strikk 3
omg uten felling. Fell så ved
de fire merkene slik: * Strikk
til 2 m før første merke,
strikk 2 m r sammen, 2 m
vridd r sammen. * Gjenta fra
* til * ved de neste merkene
= 8 m felt på omg. Etter
første fellingsomg strikkes 3
omg. Fell videre på annen
hver omg. Når det er felt...... 19		
21		
22		
24		
26
ganger, sett..........................
6m
7m
8m
8m
9m
på hver side midt foran til
halsfelling på en tråd. Fell
videre på annenhver omg
slik: (samtidig som det felles
til raglan) 2 m.......................
1		
1		
1		
2		
2
gang(er) og videre 1 m til
hals og raglan møtes.

Se bilder side 4, 6, 11 og 12
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Venstre stolpe:
Bruk p nr 3. Legg tråden under kanten og plukk opp fra retten ca 10
m pr 5 cm. Strikk 3 riller, 2 omg glattstrikk, 1 omg hullrad (fra retten):
2 m r sammen, 1 kast. Strikk 3 omg glattstrikk. Fell av.

Veil. pinnenr: Rundp og 5 korte p nr 3 og 3½
Strikkefasthet: 22 m x 28 omg = 10 cm
Mål: Brystvidde....................
Hel lengde...................
Ermelengde til felling...
Skjørtelengde til linning.
Jakke:
Hele jakken strikkes frem og
tilbake. Legg opp på p nr 3...
Strikk 3 omg glattstrikk og 1
omg hullrad (fra retten) slik:
2 m r sammen,1 kast. Strikk
3 omg glattstrikk, og 3 riller
(= 6 omg r). Skift til p nr 3½.
Strikk videre mønster etter
diagrammet (gjentas hele
veien opp). Strikk til arbeidet
fra hullkanten måler.............
Sett et merke i hver side
med......................................
til bakstykket og...................
til hvert forstykke. Fell 6 m i
hver side til ermehull (= 3 m
på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side mens
ermene strikkes.
Ermer:
Strikkes rundt. For å få strip
ene på ermene til å passe
med stripene på bolen, mål
fra ermehullet og ned.
Begynn stripemønsteret for
rett lengde. Legg opp på p
nr 3......................................
Strikk 3 omg glattstrikk og 1
omg hullrad slik: 2 m r sam
men, 1 kast. 3 omg
glattstrikk, 3 riller (1 rille = 1
omg r, 1 omg vr). Skift til p nr
3½. Strikk videre mønster
etter diagrammet (gjentas
hele veien opp). Øk samti
dig 2 m midt under ermet
hver 2. cm til........................
Strikk til ermet måler............
pass på at erme og bolen
avsluttes likt i mønsteret.
Fell 6 m midt under ermet =.

67 cm
42 cm
30 cm
30 cm

73 cm
45 cm
32 cm
32 cm
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78 cm
49 cm
35 cm
34 cm

84 cm
53 cm
38 cm
36 cm

89 cm
57 cm
42 cm
38 cm

Høyre stolpe:
Plukk opp like mange m som på venstre side. Strikk som venstre
stolpe men lag 6–7 knapphull jevnt fordelt midt i rilleomgangene, det
øverste knapphullet kommer rett ut for halskanten og det nederste ca
1 cm fra kanten. Fell 2 m til hvert knapphull. På neste omg legges det
opp 2 nye m over de felte. Brett hullkanten nederst på jakken og på
hver side midt foran dobbel, og sy den inn mot vrangen.

148 m 160 m 172 m 184 m 196 m

Halskant:
Flytt de resterende m over på p nr 3. Plukk opp 3–4 m pr 2 cm der det
ble felt til halsen og over stolpene og ta med m som ble satt på en
tråd. Strikk 3 riller, 6 omg glattstrikk (fra retten). Fell av.
Montering:
Sy i knapper og sy igjen hullene under ermene.
23 cm 25 cm 27 cm 31 cm 34 cm
74 m
37 m

40 m

80 m
40 m

42 m

86 m
43 m

44 m

92 m
46 m

46 m

Skjørt
Alt 1: Strikkes med linning.
Alt 2: Strikkes med høyt liv
og seler.
Legg opp på p nr 3½...........
Strikk 3 omg glattstrikk
rundt. 1 omg hullrad: 2 m r
sammen, 1 kast. Strikk 3
omg glattstrikk, 3 riller (1
rille = 1 omg r, 1 omg vr).
Strikk mønster etter dia
grammet. Ved A på diagram
met settes 6 merker med.....
mellom hvert merke. Begynn
i siden og fortsett videre i
glattstrikk. Etter....................
med glattstrikk, fell 1 m på
hver side av merkene (= 12
m felt på omg). Gjenta fell
ingen etter............................
Strikk til hele skjørtet måler...

98 m
49 m

48 m

Alt 1:
Strikk 2 cm glattstrikk 1 omg
vr, 2 cm glattstrikk. Fell av.
Brett kanten øverst på
skjørtet inn mot vrangen og
sy den til. La det stå igjen ca
1 cm åpning i linningen til å
tre strikk igjennom.

68 m 70 m 72 m 74 m 76 m
30 cm 32 cm 35 cm 38 cm 42 cm
62 m

64 m

66 m

68 m

70 m
1

156 m 162 m 174 m 180 m 186 m

26 m
5 cm

27 m
5 cm

29 m
6 cm

30 m
6 cm

31 m
7 cm

10 cm 11 cm 12 cm 13 cm 14 cm
30 cm 32 cm 34 cm 36 cm 38 cm
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Alt 2:
Strikk 1 omg rundt og gjenta
fellingen 1 gang. Strikk
videre frem og tilbake, med
åpning på høyre side. Strikk
3 riller (= 6 omg r frem og
tilbake), videre mønster
etter diagrammet til merket
A. Avslutt med 3 riller. Fell av.
Strikk 2 seler slik: Legg opp
8 m på p nr 3, strikk r frem
og tilbake (for å få en fin
kant ta 1. m løs av). Etter 4
riller lag 1 knapphull midt på
selen slik: Strikk 3 m, fell 2
m, strikk 3 m. På neste omg
legges det opp 2 nye m over
de felte. Strikk til selen
måler.................................... 32 cm 34 cm 36 cm 38 cm 40 cm
eller til ønsket lengde. Fell av.
Sy selene fast midt bak med
ca 4–7 cm åpning mellom.
Lag 3 hemper i kanten foran
i siden. Sy i knapper i siden
og foran til selene.

Lue:
Str:
Legg opp på p nr 3..............
Strikk 5 omg glattstrikk. 1
omg hullrad (fra retten): 2 m
r sammen, 1 kast. Strikk 3
omg glattstrikk. Strikk 3 riller
(1 rille = 1 omg r, 1 omg vr).
Skift til p nr 3½. På neste
omg justeres masketallet til.
Strikk 3 omg glattstrikk. Sett
et merke mellom hver 10. m.
Strikk mønster etter dia
grammet rundt. Etter 3. rille
og 1 omg r i diagrammet, øk
1 m på hver side av merket.
Gjenta økingen etter 6 omg
=..........................................
Strikk...................................
Fell deretter slik: Strikk 2 m r
sammen, strikk 12 m r,
gjenta ut omg. Strikk 3 omg
uten å felle. Fell videre på
annenhver omg som første
felling, men med 1 m min
dre mellom hver fellings
omg, tilsammen 11 ganger.
Fell videre hver omg til det
står igjen..............................
Strikk 1 omg r over alle
maskene. På neste omg fell
jevnt fordelt til 6 m. Strikk ca
1½ cm. Strikk 2 og 2 m r
sammen. Klipp av tråden,
dra den gjennom de 3 siste
m og trekk sammen. Brett
hullkanten nederst på luen
dobbel, og sy den til på

innsiden.

Lomme:
Legg opp 26 m på p nr 3.
Strikk frem og tilbake
mønster etter diagrammet, 1
gang og videre glattstrikk til
lommen måler ca 14 cm.
Fell av. Strikk en 1 lomme til.
Montering av lommen:
Sy lommene fast foran ca 4
cm ned fra kanten øverst før
linningen/livet starter og
8–10 cm mellom lommene.
Brett det øverste hjørne som
vender mot siden nedover
mot midten på lommen, slik
at det blir en brett på ca 10
cm. Sy fast lommen rundt
bretten, fest en knapp midt
på hver brett.

Diagram:

1 rapport
- gjentas
A

1 rapport
-gjentas
= r på retten, vr på vrangen
= vr på retten, r på vrangen

2
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4/6 år			
98 m			

8 år		
106 m			

10/12 år
112 m

100 m			

110 m			

120 m

140 m			
7 omg			

154 m			
9 omg			

168 m
11 omg

10 m			

11 m			

12 m

