
1633 BOBLEÆRME JAKKE  

Silhuet: Kort jakke som er beregnet til at være oversize og holdes inde i taljen med en faststrikket ribkant og har 
ribstrikket forkanter. Modellen har brede ærmer i posefacon med boblemønster. 

Modellens dele består af løsstrikket firkantet stykker som holdes på plads med faststrikket ribkanter, herved får 
modellen sin fine og gode facon. 

Størrelse:               S                           (M)                           L                                (XL) 

Overvidde:           114                       (118)                        122                            (126) cm. 

Hel længde:          79                         (80)                          81                              (82) cm. 

Garn: Nettle Sock Yarn & Mohair + Nettles + Wool fra ONIONKnit. 

Garn forbrug:    

Nettle Sock Yarn 6                            (6)                          7                    (8) ngl. fv. nr 1004 

Mohair+Nettles+Wool  7        (7)               7  (8) ngl. fv. nr. 1410 

Garnalternativ: No. 6 Organic Wool+Nettles fra ONIONKnit. 

Garn forbrug:    

No. 6 Organic Wool+Nettles 13                            (14)                          16                    (16) ngl. fv. nr. 609 

Pinde: Rundpindnr. 5 + 8, 80cm lang. 
 

Strikkefasthed: 12m på p nr 8 = 10 cm. 

Opnå det gode resultat:Passer strikkefastheden ikke, prøv da med grovere eller finere pinde. Det er vigtigt at 
overholde strikkefastheden, for at opnå det gode resultat, samt, for at den angivne mængde garn iflg. opskriften 
passer. 

 

Modellen strikkes nedefra, frem og tilbage på rundpind i retriller på krop og glatstrik med bobler på ærmer.  

NB! Strikkes modellen i Nettle Sock Yarn & Mohair + Nettles + Wool: Strikkes med 1 tråd af hver kvalitet.  

NB! Strikkes modellen i No. 6 Organic Wool+Nettles: Strikkes den med 1 tråd. 

Forkortelser: hjp = Hjælpepind.  

Boblemønster: strik glatstrik 7p (1.p er vrangside). På 8.p fra retsiden: 1km, * i næste m tælles 8p ned, stik højre 
pind i m og strik den ret, lad m på pinden falde, 5r *, gent fra *-*. slut med 1m ned i 8.p, 1km. Strik 7p glatstrik. 8.p: 
4r, i næste m tælles 8p ned, stik højre pind i m og strik den ret, lad m på pinden falde, 4r *. gent fra *-*. 

For – og bagstykke: slå 150(156)162(168) m op med p5 med 1 tråd af hver kvalitet og strik 8 cm rib således: 1.p* 
1r – 1drvr *, gent fra * - *.  2.p: * 1dr – 1vr *, gent fra * - *. Skift til p8 og fortsæt i ret til arb måler 32(33)35(37) 
cm. Del arb i forstykke – bagstykke - forstykke således: 34(36)38(40) - 82(84)86(88) – 34(36)38(40) m. Strik ryggen 
til arb måler 58(60)62(64) cm. Slut med 1p fra vr – siden. Sæt maskerne på hjp. Forstykke: strik til forstykket har 
samme længde som ryggen. Slut med 1p fra vr – siden. Læg forstykket ret mod ret af bagstykket og strik maskerne 
sammen, samtidigt med at de lukkes af. De midterste 14(12)10(8) m sættes på hjp. 

Ærme: slå 42(44)46(48) m op på p5 og strik rib som på for – og bagstykket. Strik 6cm. Tag på sidste vr- pind 
21(19)23(21)m jævnt fordelt ud. Skift til p8 og strik Boblemønster til arb måler 36(40)40(44) cm. Samtidigt tages 
1m ud i hver side 2 gange på hver 8.p. Strik 8p og derefter tages 1m ind i hver side 2 gange på hver 8.p. Strik 1. og 
sidste m ret. Slut på den pind med boblemønster, strik vr tilbage, derefter lukkes løst af. 

Kant: saml 259(265)271(277) m op med p5 og strik rib som øvrige kanter. Strik 8cm. Luk af fra retsiden. 

Montering: sy ærmerne sammen med maskesting. Sy dem i ærmegabet. Hæft øvrige ender. Damp arbejdet. 
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