


Versjon 3

Märta - barnejakke med hullmønster

Märta er en herlig vår- og sommerjakke i lekkert lingarn spunnet i Hälsingland - inspirert av regn, men strikket for

solskinnsdager. Det vakre og effektfulle dråpemønsteret er enkelt å strikke. Jakkens A-linje-form er sjarmerende og gir god

passform med smal midje og vidde nede. En hekte eller trykknapp holder jakken sammen øverst.  Kantene der linets egen

struktur og dråpemønsteret kommer frem er også en del av sjarmen. Modellen på bildet har størrelse 134-140 cl.

GARNKVALITET Järbo Lin (100 % lin. Ca. 100 g = 200 m)

STRIKKEFASTHET Ca. 24 m x 24 p dråpemønster på p 3.5 mm = 10 x 10 cm, (brukes til størstedelen av jakken)

Ca. 19 m x 24 p i glattstr  på p 3,5 mm = 10 x 10 cm (brukes bare i midjen)

STØRRELSER-CL 98-104(110-116)122-128(134-140)146-152(158-164)170 cl

OVERVIDDE - plaggets mål Ca. 66(69)73(76)76(79)83 cm - anbefales ca. 5-10 cm bevegelsesvidde i plagget

HEL LENGDE Ca. 41,5(42,5)46(48)51,5(52,5)56 cm

ERMELENGDE Ca. 25,5(27,5)30(32,5)35(37,5)40 cm

GARNFORBRUK Ca. 225(250)275(300)325(350)400 g (fg 48116, Pumpkin)

RUNDPINNE 3.5 mm, minst 100 cm, samt rundp 3 mm ca. 100 cm.

STRØMPEPINNER 3.5 mm - valgfritt (til ermene går det bra med rundpinner også, om du bruker magic loop)

TILBEHØR hekter eller trykknapper, stoppenål, maskeholdere, markører

FORKLARINGER

2 vr sm bm: strikk 2 masker vrangt sammen i bakre maskebue

2 vr sm: strikk masker vrangt sammen

2 r sm: strikk 2 masker rett sammen

3 vr sm: strikk 3 masker vrangt sammen

LM (løft markør): flytt markøren fra venstre til høyre pinne.

LLR (løft, løft, rett): ta 2 m løs av (1 om gangen) som om du skulle strikke dem rett, sett dem tilbake på venstre p og strikk dem sm i

bakre mb (fellingen skrår nå mot venstre).

dotf (dobbel overtrekksfelling): ta 1 m r løs av, 2 r sm, dra den løse m over = 2 m felt

ø1 vr fb: øk 1 m ved å strikke en vrang maske i samme maske - i fremre og bakre maskebue

ø1h: øk 1 maske som skrår mot høyre slik: med venstre pinne plukker du opp tråden mellom to masker, bakfra, og strikker den i

fremre maskebue.

ø1v: øk en maske som skrår mot venstre slik: med venstre pinne plukker du opp tråden mellom to masker, forfra, og strikker i bakre

maskebue

ø1 r fb: øk 1 m ved å strikke en r m i fremre og så i bakre maskebue

ø1 til 5: øk 1 m til 5 m slik: strikk i samme maske: 1 r, 1 kast, 1 r, 1 kast, 1 r. 

Tips for å sjekke strikkefastheten på dråpemønsteret: Tre gjentagelser av Diagram B (dvs. 3 x 8 masker) skal gi 10 cm i bredden,

mål midt på dråpen. OBS! Du kan ikke bruke diagram A til å sjekke strikkefastheten hvis du vil telle antall dråper!

Til prøvelapp gjentar du fem rapporter i bredden, dvs. du legger opp 20 m (som allerede på første pinne øker til 40 m), strikk 4 dråper

i høyden og mål strikkefastheten på midten av noen av dråpene midt på prøvelappen (ikke glem at du skal ha 3 gjentagelser av

diagrammet, så både dråpe og vrange masker skal måles, dvs. 3 x 8 m). Når det gjelder høyden, skal det være 4 dråper på 10 cm. 

MØNSTERET BEGYNNER

Jakken strikkes frem og tilbake, nedenfra og opp.

Legg opp 188(198)208(218)218(228)238 m på rundp 3.5 mm. OBS! For at garnenden ikke skal ta slutt når du legger opp så mange

masker, kan du knytte den sammen med garnenden på et annet nøste.

Et praktisk tips er også å plassere en markør for hver 10. eller 20. maske som du legger opp, så blir det lettere å sjekke til slutt om

maskeantallet stemmer.

Markørene du plasserer på ytterkantene markerer hvor den markerte rapporten i diagrammet begynner og slutter. Prosjektet ditt

kommer til å være ENORMT til å begynne med. Det vil kjennes som om du strikker en jakke stor som et sjal, og syv nummer for stor,

men bare du har sjekket strikkefastheten, kan du stole på mønsteret og bare fortsette, for det vil ordne seg etter hvert.

Neste p (VS): 4 r, PM, r til det gjenstår 4 m, PM, 4 r. 
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DIAGRAM A

Start fra 1. p i diagram A, og gjenta den markerte rapporten i diagrammet ut p.

120(126)132(138)138(144)150 m etter diagram A.

20(21)22(23)23(24)25 dråper på pinnen. 

MIDJE

Bytt til rundp 3 mm, og strikk 3(3)3(4)4(4)5 cm glattstr. OBS! Første p strikkes vr, avslutt med en p r. 

BOLEN

DIAGRAM B1 og B2

Fellingsp (VS): (1 r, 2 r sm) ut p. 40(42)44(46)46(48)50 m felt.

Du skal nå strikke fra ulike diagram avhengig av størrelse:

Bytt tilbake til større p. 

Størrelser 122-128, 134-140 samt 170 cl: Strikk Diagram B1, strikk hele diagrammet totalt 0(0)2(2)0(0)3 ggr (andre og

tredje gjentagelsen starter på 2. p). 

Størrelser 98-104, 110-116, 146-152 samt 158-164 cl: Strikk Diagram B2, strikk hele diagrammet totalt 1(1)0(0)2(2)0 ggr

(andre gjentagelse starter på 2. p) og strikk deretter 2. til 7. p en gang til.

Totalt 20(21)22(23)23(24)25 dråper på pinnen.

3(3)4(4)5(5)6 dråper i høyden etter midjen. 

Alle størrelser igjen:

Neste p (VS): Strikk som 2. p i Diagram B1 (alle størr strikkes nå iflg B1), etter 40(42)44(46)46(48)50 m, PM, fortsett på diagrammet

og etter 80(84)88(92)92(96)100 m PM, strikk iflg diagrammet ut omg.

Herfra skal du strikke bare hele dråper, så når du kommer til m som skal settes på vent under ermet så dropp helt de dråpene som er

berørt og strikk alle disse m vr.

Neste p (RS): *Strikk iflg 3. p i Diagram B1 til det gjenstår 3 m før M, strikk de neste 6 m vr og sett dem over på en maskeholder*,

gjenta *-* en gang til, strikk ut p iflg diagrammet.

Ikke klipp av garnet, men legg arb til side og strikk ermene. 

ERMER

Legg opp 42(42)50(50)58(58)66 m med p 3.5 mm, lengre rundp til magic loop eller strømpep. Første fellingsp strikkes fra vrangen.

Fellingsp (VS): 1 r, 2 r sm til siste m, 1 r.

Herfra strikkes ermene rundt, PM i beg på omg. 

Størr 122-128, 146-152 samt 170 cl:

Neste p (RS): 1 vr, strikk Diagram B1 x 0(0)6(0)7(0)8, 1 vr.

Når du strikker diagrammet igjen så beg på 2. omg som du gjorde tidligere på bærestykket. Strikk hele diagrammet totalt

0(0)6(0)7(0)8 ggr. Samtidig strikkes økninger (se økningsomg lengre ned) slik: 

Størr 122-128 cl: strikk økningsomg på 5. og 11. omg totalt 4 ggr, alle nye m strikkes vr til du på 7. eller 13. omg kan øke en ekstra

dråpe. Totalt 8 nye m, 2 nye dråper økt. 

Størr 146-152 cl: strikk økningsomg på 5. omg totalt 4 ggr, alle nye m strikkes vr til du på 7. eller 13. omg kan øke en ekstra dråpe.

Totalt 8 nye m, 2 nye dråper økt. 

Størr 170 cl: Strikk økningsomg på 5. omg totalt 4 ggr, alle nye m strikkes vr til du på 7. eller 13. omg kan øke en ekstra dråpe. Totalt

8 nye m, 2 nye dråper økt. 

Størr 98-104, 110-116, 134-140 samt 158-164 cl:

Neste p (RS): 1 vr, strikk Diagram B2 x 5(5)0(6)0(7)0, 1 vr.

Strikk Diagram B2 som etablert med 1 vr m først og sist, strikk hele diagrammet totalt 4(4)0(6)0(7)0 ggr, gjenta deretter 2.-7. omg en
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gang. Samtidig strikkes økninger (se økningsomg lengre ned) slik: 

Størr 98-104 cl: Strikk økningsomg på 5. og 11. omg totalt 4 ggr, alle nye m strikkes vr til du på 7. eller 13. omg kan øke en ekstra

dråpe. Totalt 8 nye m, 2 nye dråper økt. 

Størr 110-116 cl: Strikk økningsomg på 5. og 11. omg totalt 4 ggr, alle nye m strikkes vr til du på 7. eller 13. omg kan øke en ekstra

dråpe. Totalt 8 nye m, 2 nye dråper økt. 

Størr 134-140 cl: Strikk økningsomg på 5. omg totalt 4 ggr, alle nye m strikkes vr til du på 7. eller 13. omg kan øke en ekstra dråpe.

Totalt 8 nye m, 2 nye dråper økt. 

Størr 158-164 cl: Strikk økningsomg på 5. p totalt 4 ggr, alle nye m strikkes vr til du på 7. eller 13. omg kan øke en ekstra dråpe.

Totalt 8 nye m, 2 nye dråper økt. 

ØKNINGER - ALLE STØRRELSER

Økningsomg 1 og 2: 1 vr, ø1h, strikk iflg diagrammet til det gjenstår 1 m, ø1v, 1 vr.

Økningsomg 3: 1 vr, strikk iflg diagrammet til det gjenstår 1 m, ø1h, 1 vr, ø1h.

Økningsomg 4: 1 vr, strikk iflg diagrammet til det gjenstår 3 m, [1 vr, ø1h] x 2, 1 vr. 

Hvordan man øker en dråpe:

Første dråpen: Når du har strikket 2 økningsomganger som forklart over, har du 4 ekstra vrange masker i slutten/begynnelsen av

pinnen (og 2 vrange masker først og sist). Strikk til det gjenstår 2 m på p, flytt disse 2 m over til den andre p så de kommer først.

Neste omg strikkes slik: 1 vr, strikk en ny dråpe av de neste 4 m, resten av omg strikkes som etablert til siste m, 1 vr.

Andre dråpen: Når du har strikket økningsomg 3 og 4, strikkes som etablert til det gjenstår 5 m, strikk en ny dråpe av de neste 4 m, 1

vr.

De nye m utgjør et økt antall masker. Det er ulikt antall masker på pinnen, avhengig av hvilken omg du er på i diagrammet, så tell

dråper og ikke masker:

7(7)8(8)9(9)10 dråper totalt i bredden per erme

9(11)12(13)14(15)16 dråper i høyden per erme

Ermelengde 25,5(27,5)30(32,5)35(37,5)40 cm

Neste omg (RS): Strikk iflg 2. omg på Diagram B1.

Neste omg (VS): 3 vr, strikk iflg 3. omg på Diagram B1 til det gjenstår 3 m, 3 vr, ta bort M før starten på omg, 3 vr, sett over de siste 6

m (de tre siste og de tre første) på en maskeholder.

Klipp av garnet. 

BÆRESTYKKET

Nå skal ermer og bol strikkes sammen til bærestykket samtidig som det skal felles til halsringningen foran, samt strikkes

raglanfellinger. Du skal felle noen masker om gangen, og tommelregelen er at du bare strikker hele dråper. Må du felle på en dråpe,

så strikker du resten av maskene på dråpen vrangt. Du strikker frem og tilbake. 

Antall dråper bolen: 20(21)22(23)23(24)25 dråper, 160(168)176(184)184(192)200 m (8 m per dråpe)

Antall dråper overerme (før felling) per erme: 7(7)8(8)9(9)10 dråper, 58(58)66(66)74(74)82 m (8 m per dråpe + 2 kantmasker)

OBS! I begynnelsen blir det VELDIG stramt når du strikker over ermene, men vær tålmodig, det blir bedre etter noen pinner. Strikker

du med magic loop kan du dra ut små løkker midt på ermet til du har strikket noen pinner og det ikke er fullt så stramt.

Neste p (VS): Strikk 4. p på Diagram B1 over ene forstk frem til 1 m før m som sitter på vent til ermet, 1 vr PM, sett m fra ene ermet

på en ekstra p og strikk over ermet (p med m på vent holdes på vrangen av arb): 1 vr, strikk 4. p til det gjenstår på slutten av ermet, 1

vr, PM; strikk over bakstk på bolen slik: 1 vr, 4. p til det gjenstår 1 m fra fellingen til ermet, 1 vr, PM; sett m fra det andre ermet på en

ekstra p og strikk over ermet slik: 1 vr, 4. p til det gjenstår 1 m før slutten på ermet, 1 vr, PM; strikk over det andre forstk slik: 1 vr, 4. p

ut p.

248(256)280(288)304(312)336 m totalt på 4. p (men bare på 4. p!). 

Nå skal det felles til V-halsen samtidig som du også strikker raglanfellinger, men husk: strikk bare hele dråper, alle de øvrige maskene

strikkes vr på RS. Når du kommer til 7. p og 13. p, skapes ikke nye dråper nærmere enn m fra raglanm.
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1. fellingsp (RS): 2 vr, 2 vr bm, *strikk iflg diagrammet til 3 m før M, 2 vr sm, 1 r, LM, 1 r, 2 vr bm*, gjenta *-* 3 ggr til, strikk iflg

diagrammet til det gjenstår 4 m, 2 vr sm, 2 vr. 10 m felt

2. fellingsp (VS): 2 r, *strikk iflg diagrammet til 1 m før M, 1 vr, LM, 1 vr*, gjenta *-* 3 ggr til, strikk iflg diagrammet til det gjenstår 2 m,

2 r.

Gjenta 1. og 2. p ytterl 5(5)7(8)9(10)10 ggr.

Nå er fellingen til V-halsen og raglan strikket ferdig på forstk, men fortsett å strikke raglanfellinger på ermene og bakstk.

3. fellingsp (RS): 2 vr, strikk iflg diagrammet til 1 m før M, 1 r, LM, 1 r, 2 vr bm, strikk iflg diagram til 3 m før M, 2 vr sm, 1 r, LM, 1 r, 2

vr bm, strikk iflg diagram til 3 m før M, 2 vr bm, 1 r, LM, strikk iflg diagrammet til det gjenstår 2 m, 2 vr.

8 m felt

4. fellingsp (VS): 2 r, *strikk iflg diagrammet til 1 m før M, 1 vr, LM, 1 vr*, gjenta *-* 3 ggr til, strikk iflg diagrammet til det gjenstår 2 m,

2 r.

Gjenta 3. og 4. p ytterl 5(5)7(8)9(10)11 ggr. Nå skal dybden på bærestykket (se målskissen) måle ca. 11(12)13(14)15 (16)16 cm fra

under ermet. Prøv gjerne plagget her for å se om du er fornøyd, eller om du vil strikke noen flere pinner med raglanfellinger. Strikk til

neste p er en 7. eller 13. p. På neste p (7. eller 13. p) bytter du ut ø1 til 5 mot en vr m.

Fell av med r m fra vrangen. 

Fell av under ermene med 3 pinner: Sett m på maskeholder under under ene ermet på hver sin pinne, hold dem parallelt med

vrangen ut, dvs. du skal strikke dem sm på VS, *med en tredje p strikker du sm den første m på hver p, strikk sm de neste m på de 2

p (= 2 m på høyre p) dra nå den første m på høyre p over den sist strikkede (= 1 m felt)*, gjenta *-* til du har 1 m igjen, klipp av garnet

og dra tråden gjennom denne m. 

MONTERING

Fest alle løse tråder. Bløtlegg jakken i minst en time i lunkent vann (så fibrene blir ordentlig gjennomtrukket av vann), klem deretter ut

vannet (ikke vri), legg jakken inn i et håndkle og klem ut overflødig vann. Blokk/våtstrekk deretter så målene stemmer med

målskissen. Sett en liten nål i hver dråpe (for å strekke den ut) langs åpningen midt foran. Du kan legge forkantene over hverandre

om det er nødvendig. 

For å feste jakken over brystet har du to alternativer:

Hekter: Sy fast en eller flere hekter midt over brystet, like før fellingen til V-ringningen begynner.

Syr du i flere hekter, kan du sy annenhver hempe og hake (dvs. at du veksler på samme side) nedover. Da åpner de seg ikke så lett.

Trykknapp: Fest trykknapp under et av «bladene» som står ut fra siden på forkanten og fest den andre delen på andre forkanten. 

MÅLSKISSE

A: Overvidde = Ca. 66(69)73(76)76(79)83 cm

B: Hel lengde = Ca. 41,5(42,5)46(48)51,5(52,5)56 cm

C: Lengde fald til midje = Ca. 20(20)20(20)20(20)20 cm

D: Lengde midje = Ca. 3(3)3(4)4(4)5 cm

E: Lengde midje til under ermet = Ca. 7,5(7,5)10(10)12,5(12,5)15 cm

F: Bærestykkets dybde = Ca. 11(12)13(14)15(16)16 cm

G: Ermelengde = Ca. 25,5(27,5)30(32,5)35(37,5)40 cm

Pilene i skissen viser også strikkeretningen.
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Tips & Råd

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.

Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den

angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.

Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.

Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet.

For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med

garn i samme garngruppe).

Forkortelser

Strikking

arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel

overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke,

ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue,

mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker,

rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden,

ytterl=ytterligere, økn=økning 

Hekling

arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre

maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer,

ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue,

m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende,

RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav,

5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.
Garnopplysning: info@jarbo.se  Designer: Kristin Blom  Oversetter: Karen Marie Vinje  Foto: Daniel Bernstål 


