
Viking Aplaca Sport 
Herrejakke 
 

Størrelser:                               liten     middels     stor      X-stor 

Overvidde:        ca.                   96        103           110       117 cm 

Hel lengde:        ca.                   67          67           68           68 cm 

Ermelengde:       ca.                 49           49          50           50 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Sport (40% ull, 30% 

alpakka, 30% nylon), Viking Sportsgar (100% ull), Viking 

Superwash (100% ull, superwash), Viking Sportsragg (60% 

ull, 20% akryl, 20% nylon), nøster à 50 gr. 

 

JAKKE 

Viking Alpaca Sport: 

naturhvitt  nr 602     ca.                5             5            6              6 n  

gult nr 142       ca                         2             2            2               2 n 

Blått nr 628       ca                        2             2            2               3 n 

Rødt nr 650      ca                         1             1            1               1 n 

Grått nr 613     ca                          6             6            7               7 n 

Viking Sportsgarn:  

Grønt nr 133    ca                         2              3            3               3 n 

 

Pinner og tilbehør: Strømpep og rundp nr. 3 og 3½.  

+ 4 stk store duffelcoat hemperStrikkefasthet: 23 m glattstrikk i 

bredden på p nr. 3½  måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten 

må holdes hvis resultatet skal bli vellykket. 

JAKKE 

Legg opp 206-218-238-254 m med gult på rundp nr 3. Strikk 2 r, 

2 vr frem og tilbake 7 cm. Skift til p nr 3½, og strikk 1 omg rett 

samtidig som det økes til 212-228-244-260 m (NB! 3 av disse 

legges opp midt foran, disse maskene strikkes hele tiden vrangt = 

til å klippe opp i til slutt). Beg midt foran og fortsett med mønster 

etter tegningen som gjentas, men de 3 ekstra m midt foran 

strikkes hele tiden vrangt i bunnfargen  (=oppklipsmasker). Disse 

er ikke medregnet i det videre maskeantall. Fortsett rundt med 

mønster som gjentas til arb måler ca  60-60-61-61 cm. Sett et 

merke i hver side med 50-54-58-62 m til hvert forstykke og 109-

117-125-133 m til ryggen. Fell de midterste 20-20-24-24 m på 

forstykket av til halsringning (de 3 midtmaskene er nå inkludert). 

Fortsett videre frem og tilbake og fell på hver 2. p med 2 m 3 

ganger (likt for alle størrelser), fell deretter 1 m på hver 2. p 4-5-5 

ganger. Strikk til arb måler 67-67-68-68 cm. Fell av til en pen, 

jevn kant som ikke strammer.      

Ermer 

Legg opp 52-52-56-56 m med gult på strømpep nr 3. Strikk 2 r, 2 

vr rundt 7 cm (likt for alle størrelser). Skift til strømpep nr 3½ og 

strikk mønster etter diagrammet som gjentas, men siste m i omg 

strikkes hele tiden vrangt og det økes 1 m på hver side av denne 

ca hver 1½ cm (likt for alle størrelser) til det er 102-108-116-116 

m i omgangen. Strikk til ermet måler oppgitt eller passe lengde. 

Vend vrangsiden ut og strikk 2 cm glattstrikk til belegg med 

bunnfargen. Fell av til en pen, jevn kant som ikke strammer. 

Strikk det andre ermet likt. 

Montering: Merk av til ermehull (ca 22-23-25-25 cm) i hver 

side, eller tilsvarende vidden øverst på ermene. Sy 2 

maskinsømmer rundt hvert ermehull og midt foran. Klipp opp 

mellom sømmene. Sy eller mask sammen skuldrene. 

Venstre stolpe: Plukk eller strikk opp ca 140-140-146-146 m 

med grått langs forstykket på p nr 3 og strikk 2 cm glattstrikk 

frem og tilbake. Strikk 1 p rett fra vrangen = brettekant + 2 cm 

glattstrikk. Fell av til en pen, jevn kant som ikke strammer. 

Brett kanten dobbelt mot vrangen og sy den til. Strikk den andre 

forkanten på samme måte. 

Halskant: Plukk eller strikk opp med gult og liten rundp nr 3 

rundt halsen (også over forkantene) = ca 114-118-122-126 m. 

Strikk vrangbordstrikk i 2 r, 2 vr til kanten måler ca 3 cm. Strikk 

1 p rett fra vrangen = brettekant + 3 cm vrangbordstrikk. Fell løst 

av med rette og vrange masker. Brett kanten dobbelt mot vrange 

og sy den til med løse sting. 

Hette: Legg opp 150 m med grått på p nr 3½. Strikk 2 r, 2 vr 

frem og tilbake 3 cm. Strikk 1 p rett fra vrangen = brettekant + 3 

cm vrangbordstrikk. Fortsett frem og tilbake i glattstrikk samtidig 

som det felles 1 m i hver side på hver 4. p i alt 8 ganger. Strikk 

videre frem og tilbake uten felling til arb måler ca 35 cm fra 

brettekanten. Fell løst av, eller sett m på en hjelpetråd. Brett 

kanten foran dobbelt mot vrange og sy den til med løse sting 

(ikke sy sammen i kortsidene). Brett hetten dobbelt og mask eller 

sy sammen midt bak (det dannes spiss bak på hetten). Montèr 

hetten til jakken på yttersiden av halskanten slik: Beg midt bak i 

nakken og sy hetten til med løse sting (det blir penest om det 

brukes sting som ikke danner for stor sårkant langs halskanten)  

sy helt frem til forkanten på forstykket (pass på at løpegangen i 

hetten ikke sys igjen). Sy på samme måte i den andre siden. Sy i 

ermene og sy belegget til på vrangen. Tvinn en snor i grått garn 

og træ den gjennom løpegangen foran på hetten. Sy duffecoat 

hemper langs forkantene. Den øverste plasseres nedenfor 

halskanten, den nederste plasseres rett over vrangborden. De 

øvrige plasseres med jevne mellomrom. 

gjentas

 = naturhvitt

 = blått

 = rødt

 = grønt

 = lys grått

gjentas
slutt slik Beg her

 


