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Rillestrikket stripejakke  
 
 

 
 
 

En søt liten jakke strikket i riller. Jakken er enkel å strikke, men krever en del montering og 

festing av tråder.  

 

Tips: For å få forkantene fine kan det være lurt å kutte garnet ved hvert fargeskifte. Dette vil 

føre til langt finere kanter, men mange flere tråder å feste. Et triks kan være å strikke inn 

enden ved påbegynnelse av ny farge, dette halverer antall tråder å feste.  

 

Et annet alternativ er å sy forkantene sammen med usynlig sammensying.  

 

Forkortelser:  
P = pinne 

M = maske 

R = rett 

V = vrang 

Rs = rettsiden 

Vs = vrangsiden 

 

Størrelse: (0-3) mnd 

Plaggets mål:  
- Overvidde: (52) cm 

- Hel lengde: (24) cm 

Veiledende pinner: Pinne 2,5 

Strikkefasthet: 28 m rettstrikk på 

pinnenummer 2,5 = 10 cm.  

Garn: 50 g = ca 180 meter 

Tilbehør: (6)  knapper 

 

Garnmengde:  
- Farge 1 – Brun (100)  

- Farge 2 – Rosa/Blå (50)  

- Farge 3 – Natur (50)  

 

Stripemønster/ 1 rapport: (1 rille = 1 p r 

på rs, 1 p r på vs) 

1 rille farge 2 

1 rille farge 3 

1 rille farge 2 

1 rille farge 1



 

For- og bakstykke:  
Legg opp (140) m med farge 1 på pinnenr 2,5. Strikk 9 p rettstrikk (= 5 riller). Sett de 8 

ytterste maskene i hver side på en tråd til stolpe. Fortsett med stripemønster over de 

gjenværende maskene. Når arbeidet måler (14) cm felles det til ermehull slik: Strikk (23) m, 

fell 4 m, strikk (70) m fell 4 m, strikk (23) m. For- og bakstykket strikkes videre hver for seg.   

 

Høyre forstykke:  
Fortsett å strikke stripemønster samtidig som det felles 1 m annenhver p mot ermehullet (6) 

ggr. Når det gjenstår ca 4 cm til hel lengde felles de 6 første m til halsringning. Fortsett å felle 

1 m hver 4. p mot halsen til full lengde (24) cm. Avpass med en hel rapport og fell av.  

 

Venstre forstykke:  
Strikkes som høyre.  

 

Bakstykket:  
Fell videre til ermehull som på forstykkene. Når det gjenstår 1 rapport til full lengde felles de 

midterste 28 m. Hver skulder strikkes ferdig for seg. Fortsett å felle 1 m mot hals annenhver p 

til full lengde. Fell av.  

 

Stolpene: 
Hent opp 8 m til stolpe fra tråd og strikk riller frem og tilbake til stolpen har samme lengde 

som felling til hals, sett maskene tilbake på en tråd. OBS! Husk knappehull på høyre stolpe. 

Første knappehull strikkes 1. p etter opphenting fra tråd slik:  

1. p. 3 m r, fell 2 m, 3 m rett. 

2. p. 3 m r, 2 kast, 3 m rett 

3. p. 3 m r, det første kastet strikkes vrang, det andre kastet strikkes r, 3 m r.  

Strikk 6 knappehull jevnt fordelt på stolpen.  

 

Ermer:  
Legg opp (41) m med farge 1 på p 2,5 og strikk 1 p r. Fortsett med 2 rapporter stripemønster. 

Deretter strikk med farge 1 til full lengde. Fortsett med å øke 1 m i hver side hver 2,5 cm for 

alle størrelser. I alt (49) cm. Når ermet måler (13) cm felles de 5 første m på de 2 neste p. 

Videre felles 2 m i begynnelsen av hver p (4) ggr. Deretter felles 1 m i begynnelsen av hver p 

til (11) m gjenstår. Fell av.  

 

Hette:  
Sy sammen skuldrene på jakken. Med farge 1, hent opp maskene fra venstre stolpe og strikk 

opp masker rundt hele halsringningen jevnt fordelt. Avslutt med maskene på høyre stolpe. 

Strikk 10 p rettstrikk (=5 riller). Sett 8 m fra hver stolpe tilbake på en tråd og fortsett i 

stripemønster frem og tilbake over de gjenværende maskene (=hette). På første runde, juster 

maskeantallet slik at det er delelig med 3. Strikk til hetten måler ca (14) cm. Del arbeidet i 3 

like deler, og fell av maskene i den midterste delen. Samtidig settes maskene på venstre side 

av hetten på en tråd. Fortsett å strikke stripemønster på høyre side av de felte maskene til dette 

stykket er like langt som den midterste delen av hetten. Sy maskene fra venstre og høyre 

forstykke sammen med maskesting, bruk den fargen som ville vært neste i rapporten. Sy 

sammen hullet midt i hetten.  

 

Hettestolpe 



Hent opp maskene fra venstre stolpe. Strikk riller frem og tilbake til stolpen når langs hele 

kanten på hetten. Sy maskene fra høyre og venstre stolpe sammen med maskesting.  

 

Sy stolpene fast til forkantene og hetten.  

 

Sy i ermer og knapper og fest tråder.  


