RAUMA ULLVAREFABRIKK AS
www.raumaull.no

Mod. 054R-3
Jakke med hette, genser, lue,
leggvarmere og poncho med ermer
Garn: Rauma Babygarn
Jakke med hette:
Hvit nr B10 eller rød nr B35
Genser:
Hvit nr B10, lilla nr B42
eller turkis nr B85

Str 1/2 år

2 år

3 år

300 g

350 g 450 g 550 g

250 g

300 g 350 g 450 g

Lue med øreklaffer:
Hvit nr B10, rød nr B35
eller turkis nr B85
Leggvarmere:
Hvit nr B10, rød nr B35 eller
turkis nr B85

1 år

100 g 100 g

50 g

Poncho: Hvit nr B10
Veil. pinnenr: Rundp og 5 korte p nr 3½ og 5

50 g 100 g 100 g
250 g

350 g
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3 Jakke med hette, genser, lue,
leggvarmere og poncho med
ermer

Høyre forstykke strikkes likt, men
speilvendt.

Se bilde side 6, 8 og 10

Garn: Rauma Babygarn
				
Str 1/2 år
Jakke med hette:
Hvit nr B10 eller rød nr B35		 300 g
Genser:
Hvit nr B10, lilla nr B42
eller turkis nr B85			 250 g

1 år

2 år

3 år

350 g 450 g 550 g

300 g 350 g 450 g

Lue med øreklaffer:
Hvit nr B10, rød nr B35
eller turkis nr B85				 100 g 100 g
Leggvarmere:
Hvit nr B10, rød nr B35 eller
turkis nr B85				

50 g

50 g 100 g 100 g

Poncho: Hvit nr B10				 250 g		 350 g
Veil. pinnenr: Rundp og 5 korte p nr 3½ og 5
Strikkefasthet mønster: 26 m og 26 omg = 10 cm
Mål:
Brystvidde jakke................................ 62 cm
Hel lengde jakke og genser............... 30 cm
Ermelengde....................................... 20 cm
Brystvidde genser.............................. 60 cm
Lengde midt foran uten frynser ca.....		

68 cm 72 cm
33 cm 36 cm
22 cm 26 cm
66 cm 70 cm
30 cm		

76 cm
42 cm
30 cm
74 cm
35 cm

NB: Alle plaggene strikkes med
dobbelt garn
Jakke med hette:
Strikkes fram og tilbake. Legg opp
på p nr 3½ med dobbelt garn..........
Strikk vrangbord 2 r 2 vr (første omg
fra vrangen). På retten må omg
begynne med 2 vr. Strikk første m
hele tiden (ikke ta den løs av) slik at
det blir en fast kant til å plukke opp
m i. Strikk til vrangborden måler 2½
cm. Skift til p nr 5. Strikk mønster
etter diagram 1, begynn ved A. Når
arbeidet måler..................................
skal det deles til for- og bakstykke
slik: Strikk........................................
fell....................................................
strikk................................................
fell....................................................
og strikk de siste..............................
Bakstykket: Fortsett rett opp, fram
og tilbake. Der det ikke er nok m til
en hel flette mot ermehullet, strikkes
det r over r m og vr over vr m. Strikk
til ermehullet måler..........................
Fell av..............................................
midt bak. Strikk 3 omg over skuldermaskene på hver side. Sett skuldermaskene på en tråd.
Venstre forstykke: Strikk rett opp
til ermehullet måler..........................
Fell til halsringing: . .........................
1 gang og 2 m..................................
ganger og 1 m.................................
gang.
Strikk til forstykket er like langt som
bakstykket.

158 m 170 m 182 m 194 m

17 cm 19 cm 21 cm 25 cm
38 m
2m
78 m
2m
38 m

41 m
4m
80 m
4m
41 m

45 m
4m
84 m
4m
45 m

47 m
4m
92 m
4m
47 m

12 cm 13 cm 14 cm 16 cm
22 m 24 m 24 m 30 m

8 cm
7m
1		
1		

9 cm 10 cm 12 cm
9m
9m
9m
2		
3		
3
0		
0		
1
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Ermer:
Legg opp på p nr 3½ med dobbelt
garn................................................. 27 m 33 m 39 m
Strikk vrangbord 2 r 1 vr rundt, 3
cm. På siste omg økes det 1 m i
hver vr m ved å strikke 1 m vr, 1 m
vridd vr i hver vr m =........................ 36 m 44 m 52 m
Skift til p nr 5. Flytt omgangens
begynnelse slik at omg begynner
med 1 m r. Strikk mønster etter diagram 1, begynn ved.........................
B		
C		
D		
Str ½ og 1 år: Øk samtidig 2 m midt
under ermet vekselsvis hver 2. og 3.
omg til det er.................................... 68 m 74 m
Str 2 år: Øk samtidig 2 m midt under
ermet hver 3. omg til det er.............. 					
80 m
Str 3 år: Øk samtidig 2 m midt under
ermet vekselsvis hver 3. og 4. omg
til det er............................................ 							
Strikk til ermet måler........................ 20 cm 22 cm 26 cm
Fell av.

39 m

52 m

D

90 m
30 cm

Montering:
Mask eller strikk sammen på skuldrene.
Hette:
Bruk p nr 3½ og dobbelt garn. Strikk
opp (nokså tett)................................ 86 m 86 m 98 m 98 m
rundt halsen. Første omg (fra vrangen) strikkes 2 r 2 vr. Skift til p nr 5.
Strikk mønster etter diagram 1, begynn ved A, fram og tilbake til hetten
måler................................................ 22 cm 23 cm 25 cm 27 cm
Fordel masketallet på 2 pinner med
like mange m på hver pinne. Legg
pinnene mot hverandre, rette mot
rette. Strikk sammen 1 m fra hver
pinne mens du samtidig feller av.
Forkanter:
Bruk p nr 3½ og dobbelt garn. Strikk
opp ca 13 m pr 5 cm rundt hele
åpningen i ett. Bruk gjerne 2 rundp.
Plukk opp like mange m langs hvert
forstykke, og langs hver halve hette.
Masketallet må kunne deles på 4 +
2 m, slik at omg begynner og slutter
likt. Strikk 2 r 2 vr fram og tilbake.
Etter ca 1 cm skal det felles til
knapphull, på høyre forstykke til
pike, og på venstre forstykke til gutt.
Fell til i alt.........................................
knapphull jevnt fordelt, det øverste
ca 1 cm fra der halsfellingen begynte, det nederste ca 2 cm fra kanten. Fell 2 m til hvert knapphull. På
neste omg legges det opp 2 nye m
over de felte. Strikk til kanten måler
2½ cm. Fell av uten å stramme.

5		

5		

6		

6

Sy i ermene med attersting fra
vrangen.
Sy i knapper.
Genser:
Legg opp på p nr 3½ med dobbelt
garn................................................. 152 m 168 m 184 m 192 m
Strikk vrangbord 2 r 2 vr..................
3 cm 3 cm 3 cm 4 cm
Skift til p nr 5. Flytt omgangens begynnelse slik at den begynner med...
1r
1 vr
1 vr
1 vr
Strikk mønster etter diagram 1.
Str ½ og 2 år: Strikk........................
3 m vr			
5 m vr
og begynn deretter ved E på dia-
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grammet. Strikk mønster over.........
og strikk...........................................
Dette er forstykket, gjenta det
samme på bakstykket.
Str 1 og 3 år: Begynn ved F på
diagrammet og strikk mønsteret
fortløpende. Strikk til bolen måler....
Del arbeidet i hver side slik at det
blir....................................................
til for- og bakstykket, og hver del
begynner og slutter likt.
Bakstykket: Strikk rett opp til ermehullet måler......................................
På str 3 år felles det 1 m i hver side
hver 4. omg 2 ganger. Sett .............
midt bak på en tråd. Strikk hver side
for seg og fell 2 m mot halsen. Strikk
til ermehullet måler..........................
Sett skuldermaskene på en tråd.
Forstykket: Strikk rett opp til forstykket måler...................................
På str 3 år felles det 1 m i hver side
hver 4. omg 2 ganger. Sett de
midterste..........................................
på en tråd. Strikk hver side for seg
og fell mot halsen på annenhver
omg: 2 m 2 ganger og 1 m..............
ganger. Sett skuldermaskene på en
tråd.

70 m			
3 m vr			

82 m
5 m vr

17 cm 19 cm 21 cm 25 cm
76 m

84 m

92 m

96 m

12 cm 13 cm 14 cm 16 cm
18 m

20 m

24 m

26 m

13 cm 14 cm 15 cm 17 cm
8 cm

9 cm 10 cm 12 cm

12 m

14 m

16 m

18 m

1		

1		

2		

2

Ermer:
Strikkes som ermer til jakke.
Montering:
Mask eller
skuldrene.

strikk

sammen

på

Halskant:
Begynn omg ved den venstre
skulderen.
Bruk p nr 3½ og strikk opp ca.......... 66 m 70 m 76 m 80 m
rundt halsen. Strikk også opp 2 - 3
m på innsiden der omg begynner,
slik at halskanten overlappes. Strikk
2 r 2 vr fram og tilbake, pass på at
det blir r over r og vr over vr på de
avsatte m midt foran. Strikk til
halskanten måler.............................
3 cm 3,5 cm 3,5 cm 3,5 cm
Fell løst av. Sy et par hemper på
halskanten på forstykket og sy i
knapper på motsatt side.
Sy i ermene med attersting fra
vrangen.
Lue:
Str
Strikk venstre øreklaff først. Legg
opp på p nr 5 med dobbelt garn...... 			
Strikk mønster til venstre øreklaff på
diagram............................................ 			
Begynn første omg fra vrangen,
begynn med 2 r. Strikk øreklaffen
ferdig og la m stå på pinnen. Strikk
høyre øreklaff på samme måten,
men begynn fra vrangen med.......... 			
Legg så opp til selve lua: Begynn
midt bak og legg opp....................... 			
strikk med venstre øreklaff, legg opp			
strikk med høyre øreklaff og legg
opp.................................................. 			
=...................................................... 			
Fortsett med mønsteret på diagram 			
begynn med mønsteromg A. Strikk
til lua måler...................................... 			
målt midt foran. Begynn med de 2 vr
m midt bak og strikk 2 m vr sammen, 2 m r sammen ut omg. Strikk 1

1-2 år

2-3 år

vr 1 r, 3 omg. Strikk 2 og 2 m r sammen til det er 6 m igjen. Klipp av
tråden og trekk den gjennom m.
Bruk p nr 3½ og strikk opp m rundt
hele lua. Strikk opp.......................... 			
midt bak (strikk opp bare 1 m i hvert
vr felt), ca......................................... 			
rundt hver øreklaff (plukk opp 1 m i
hver m nederst), og......................... 			
midt foran (plukk opp bare 1 m i
hvert vr felt). Strikk 1 omg vr og fell
av. Lag 3 små dusker. Fest en i hver
øreklaff. Tvinn en snor på 8 - 10 cm,
fest den siste dusken til snoren, og
sy snoren fast i toppen av lua.

17 m

40 m

50 m

35 m

38 m

Poncho med ermer:
Str
½ -1 år
Legg opp på p nr 5 med dobbelt
garn................................................. 			
67 m
Strikk 2 omg glattstrikk fram og
tilbake. Strikk 2 m r, mønster etter
diagram 1 over................................. 			
60 m
begynn ved A, og avslutt omg med
2 m vr, 3 m r. Strikk til arbeidet måler
ca..................................................... 			
22 cm
Kontrollèr at lengden på arbeidet
tilsvarer bredden. Strikk evnt. færre
eller flere omg. Lengden og bredden her må være lik for at spissen
på ponchoen skal bli midt foran/bak.
Nå skal det økes til erme: øk........... 			
24 m
på slutten av omg fra vrangen.
Begynn omg med 2 m r som før, og
strikk mønster over alle m. Fell på
neste omg fra vrangen til halsåpning
på motsatt side av ermet: Fell 2 m
på annenhver omg 2 ganger. Strikk
til ermet måler.................................. 			
17 cm
Øk mot halsen på annenhver omg:
2 m 2 ganger. Strikk til ermet måler 			
19 cm
Fell av alle m.
Strikk en del til på samme måten.

18 m

2		

3

Montering:
Sy sammen ermene. Sy sammen
for- og bakstykket slik at det blir 2 r
m på retten på bolstykket.

2 vr

2r

9m
46 m

11 m
50 m

Halskant:
Bruk p nr 3½ og strikk opp m rundt
halsen. Strikk 2 r 2 vr og reguler
samtidig masketallet til.................... 			
Strikk til halskanten måler................ 			
Fell løst av.
Brett halskanten dobbel mot retten
uten å sy den fast.

12 cm 14 cm

13 m

Leggvarmere:
Legg opp på p nr 3½....................... 48 m 48 m 48 m 48 m
Strikk 2 vr 2 r, 6 omg. Str 3 år: øk
slik: Strikk 1 m, øk 1 m, X strikk 12
m, øk 1 m X. Gjenta fra X til X ut
omg. De økte m strikkes hele tiden
vr. Skift til p nr 5. Strikk mønster
etter diagram 1, begynn ved A. På
str 3 år begynner hver rapport med
3 m vr. Strikk til leggvarmeren
måler................................................ 11 cm 12 cm 13 cm 15 cm
Skift til p nr 3½. Strikk 2 vr 2 r, 6
omg. På str 3 år strikkes 3 vr over
de 3 første vr m i hver rapport. Fell
av.

16 m

9 m 11 m
96 m 108 m
2		
3
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2-3 år
79 m
72 m
27 cm

24 m

19 cm
21 cm

72 m 76 m
8 cm 10 cm
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Diagram 1:

Diagram
Diagram 1:
1:

1 rapport

1 rapport

D

B

C A 1 rapport
1 rapport
E
F

= r fra retten, vr fra vrangen.
= vr fra retten,
r fra vrangen.
1
1 rapport
rapport
D
B
C
= sett 4 m på en ekstrapinne
D foran
B
C A
A
arbeidet, strikk 2 m r, sett de 2 vr m
E
E
på ekstrapinnen tilbake på venstre pinne F
F
og
dem vr
vr,fra
strikk
m på ekstra=
fra
vrangen.
= rrstrikk
fra retten,
retten,
vr
fra
vrangen.
pinnen
r.
=
= vr
vr fra
fra retten,
retten, rr fra
fra vrangen.
vrangen.
== sett
4
m
på
en
ekstrapinne
bak
sett
4
m
på
en
ekstrapinne
foran
=
sett
4
m
på
en
ekstrapinne
foran
arbeidet,
strikk
22 m
r,r, sett
de
22
vr m
arbeidet,
strikk
m
sett
de
arbeidet,
strikk
2
m
r,
sett
de
2 vr
vr m
mpinne
på
ekstrapinnen
tilbake
på
venstre
på
ekstrapinnen
tilbake
på
venstre
på ekstrapinnen tilbake på venstre pinne
pinne
og
strikk dem
vr, strikk
m på
ekstraog
dem
og strikk
strikk
dem vr,
vr, strikk
strikk m
m på
på ekstraekstrapinnen
r.
pinnen
pinnen r.
r.
=
= sett
sett 4
4m
m på
på en
en ekstrapinne
ekstrapinne bak
bak
arbeidet,
arbeidet, strikk
strikk 2
2m
m r,
r, sett
sett de
de 2
2 vr
vr m
m
på
på ekstrapinnen
ekstrapinnen tilbake
tilbake på
på venstre
venstre pinne
pinne
og
og strikk
strikk dem
dem vr,
vr, strikk
strikk m
m på
på ekstraekstrapinnen
pinnen r.
r.
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Diagram 3:

Høyre øreklaff

Høyre øreklaff

Diagram 2:

Venstre øreklaff

Venstre øreklaff

1 rapport
A
Oppleggsomg

1 rapport
A
Oppleggsomg

RAUMA ULLVAREFABRIKK AS
www.raumaull.no
054R

