
 

Sandras stripejakke 

 

2020-004 



Størrelser 

XS(S)M(L)XL 

Mål 

Overvidde:96(102)107(120) cm 

Strikkefasthet 

21 m= 10 cm 

Anbefalte pinner 

Rundpinne 80 cm nr.3 og 4 

Rundpinne 40 cm nr.3 og 4 

Strømpepinner nr.3 

Garn 

Drops Kid-silk, 75% mohair og 

25% silke. Strikkes med dobbel 

tråd 

Garnmengde 

Farge 1: 3(3)4(4)4 nøster 

Farge 2: 2(2)2(3)3 nøster 

Farge 3: 2(2)2(3)3 nøster (farge 

nr,3 strikkes kun på ermer, og 

lang modell) 

Farge 4: 2(2)2(3)3 nøster 

Farge 5: 2(2)2(3)3 nøster 

Kort cardiganbol: 4 farger( 4 

striper) 

Lang cardiganbol: 5 farger( 5 

striper) 

Ermer: 6 striper 

Tilbehør 

10 knapper til kort modell og 12 

knapper til lang modell. 

Økninger 

Økningene gjøres på rettsiden. 

Plukk opp en maske, og strikk 

den vridd rett, 1 merkemaske, 

plukk opp en maske, og strikk 

den vridd rett. Fortsett slik på 

hver side av markør ut omg. 

Merkemaske= strikkes rett på 

rettsiden og vrang på vrangsiden. 

Striper 

Du skal bytte farge etter 9 

½(10)10 ½,( 11)11 ½ cm. 

Strikk samme antall pinner i hver 

stripe, og skift farge i 

begynnelsen av en omgang rett. 

Bærestykke 

Legg opp 99(109)115(121)127 m 

på pinne nr.3 med dobbel tråd, 

farge nr.1.Strikk vrangbord frem 

og tilbake, 1 r, 1 vr, 4 cm. Bytt til 

pinne nr.4, og farge nr.2. Nå skal 

det strikkes glattstrikk frem og 

tilbake. 

Omgang starter på rettsiden. 

1.p: 14(16)17(18) m rett, øk 1 m, 

merkemaske, øk 1 maske, strikk 

14()16(17)18 m rett, øk 1 m, 

merkemaske, øk 1 m. 

39(41)43(45) m, øk 1 m, 

merkemaske, øk 1 m, 

14(16)17(18) m rett, øk 1 m, 

merkemaske, øk 1 maske, 

14(16)17(18) m rett. 

2.p: vrangsiden= vrang 

3.p: strikk rett, og øk masker på 

hver side av merkemasken. 

4.p vrang 

Gjenta omg 3 og 4, til det er økt 

26(27)28(29)30 

ganger=307(325)339(353)367 m. 



Strikk en pinne rett og la 2 x 

66(70)73(76)79 m hvile på en 

maskeholder. . La de 4 

midtmaskene inngå i bolen, og 

legg opp 4(4)4(6)6 nye masker 

under hvert ermehull. 

Bol 

Fortsett i glattstrikk og striper 

som beskrevet til det er strikket 4 

eller 5 striper. Fell på siste omg 

12 m jevnt fordelt ved og strikke 

2 m rett sammen. Bytt til pinne 

nr.3 og strikk vrangbord 1 r, 1 vr, 

6 cm, fell av med rette og vrange 

masker. 

Ermer 

Sett de 66(70)73(76)79 m til 

første erme over på liten 

rundpinne nr.4, og plukk opp 

4(4)4(6)6 m fra bolen. Fortsett 

med striper som for bol , og strikk 

den siste stripe 6 med farge nr. 2. 

På siste omg strikkes hele omg 2 

m rett sammen. Bytt til farge nr.1, 

og strikk vrangbord, 1 r, 1 vr,4 

cm. Fell løst av. 

Strikk det andre ermet på samme 

måte. 

Høyre knappestolpe 

Plukk om ca 

120(124)130(136)142 m på pinne 

nr.3, hopp over hver 5.maske når 

du plukker opp. Strikk 1½ cm 

vrangbord, 1 r, 1 vr. Det skal nå 

felles til knapphull fra retten, 

strikk 5(7)5(8)10 m vrangbord, 1 

kast, 2 m rett 

sammen.9(9)10)10(10) m 

vrangbord, gjenta 10 ganger for 

kort, og 12 ganger for lang 

cardigan. Fortsett til stolpen 

måler 4 cm, fell løst av. 

Venstre knappestolpe 

Strikkes som høyre, men uten 

knapphull. 

Montering 

Sy sammen under ermer og fest 

alle tråder. Sy i knapper på 

venstre stolpe. 

LYKKE TIL! 

 

 


