
Leine Hullbordjakke 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino 
 
 

 
Størrelser: 36/38(40/42)44/46  
Garn: 2-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: 400(500)500 gram 
Pinner: Stor rundpinne og 5 pinner 
nr. 3 
 
Overvidde/hoftevidde: 92(100)108 
cm 
Midje : 82(90)98 cm 
Lengde: 55(56)57 cm 
Ermelengde: 42(43)44 cm 
 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm 
mønsterstrikk = 24 m x 35 p  
 
Jakken er praktisk, lett og varm. Jo 
flere huller jo mer varme! Mønsteret 
er enkelt å strikke, og ribbene gjør 
jakken fleksibel. Dette mønsteret 
finnes også som babyjakke. 
 
Bolen 
Legg opp 222(242)262 masker på 
rundpinne nr 3. Strikk rett fram og 
tilbake 3 pinner. Mønsteret 
begynner på vrangen, og første og 
siste maske på alle pinner skal være 
rett (kantmasken). 
 
Hullbordmønster  (mønsterets 
maskeantall er 5 + 2) 
1. og 3. pinne: Strikk 1 rett, *1 rett, 3 vrange, 1 rett, gjenta fra * og avslutt med 1 rett. 
2. pinne: Strikk 1 rett, * 1 vrang, 2 sammen, 1 kast, 1 rett, 1 vrang, gjenta fra * og avslutt med 1 
rett. 
4. pinne: Strikk 1 rett, * 1 vrang, 1 rett, 1 kast, ta en maske løs av, strikk den neste og tre den løse 
masken over, 1 vrang, gjenta fra * og avslutt med 1 rett. 
 
Strikk til arbeidet måler 6 cm. Å måle ribbestrikk er ikke så lett – den strekker seg i lengden og går 
inn i bredden. Legg arbeidet på bordet og strekk det ut i riktig bredde før du måler, så blir det ikke 
for kort.  
 
Midje: Fell to masker i hver side hver 8. pinne 5 ganger. Strikk videre til arbeidet måler 20 cm. 
Legg ut to masker i hver side hver 8. pinne 6 ganger. Strikk videre til arbeidet måler 35,5(36)36,5 
cm. Del arbeidet ved ermene til forstykker og bakstykke, og sett 12 masker på hver side inn på en 
tråd (under armen).  
 
Bak: Strikk fram og tilbake, og fell 1 maske på hver side hver omgang 8 ganger. Husk kantmasken: 
første og siste maske på pinnen strikkes alltid rett. Strikk videre til arbeidet måler 52(53)54 cm. 



Sett de 26 midterste maskene inn på en tråd. Strikk videre på den ene siden samtidig som du feller 
1 maske pr omgang i halsen 6 ganger. Fell av, og strikk den andre skulderen på samme måte. 
 
Foran: Strikk fram og tilbake på den ene siden, og fell 1 maske på siden hver omgang 8 ganger 
ved ermet. Fell samtidig 1 maske hver omgang ved halsen 15 ganger, deretter 1 maske annenhver 
omgang 5 ganger. Når du har 22(27)32 masker igjen (skulderen) slutter du å felle. Strikk videre til 
arbeidet måler 55(56)57 cm. Fell av, og strikk den andre siden på samme måte. 
 
Ermer 
Legg opp 50(52)54 masker på 5 pinner nr 3. Strikk 1 pinne rett, 1 pinne vrangt og 1 pinne rett. 
Begynn på mønsteret. Første og tredje pinne kommer nå på retten, og du strikker 3 rette og 2 
vrange i stedet for 2 rette og 3 vrange som i bolen. Sørg for at mønsteret kommer symmetrisk om 
midten på ermet. Legg ut to masker hver 10. pinne til arbeidet måler 42(43)44 cm. 
 
Sett 12 masker under armen inn på en tråd. Fortsett å strikke mønster mens du strikker fram og 
tilbake. Lag ermebue ved å felle likt på begge sider slik: 
 
- Fell 1 maske i begynnelsen av pinnen 6 ganger på begge sider. 
- Fell 1 maske i begynnelsen av annenhver pinne 5 ganger på begge sider. 
- Fell 1 maske i begynnelsen av hver pinne 5 ganger på begge sider. 
- Fell 2 masker i begynnelsen av hver pinne 3 ganger på begge sider. 
- Fell av. 
 
Strikk det andre ermet på samme måte.  
 
Variasjon: Ønsker du korte ermer, starter du med 64(66)68 masker og legger ut 2 masker hver 6. 
pinne til ermet måler 14 cm. Strikk felling som for langt erme. 
 
Montering og kant 
Sy sammen skuldrene. Kanten rundt stolpe og nakke er det lettest å strikke i to deler. 
 
Knappestolpe: Begynn på rettsiden nederst på høyre side foran og plukk opp masker, 2 masker for 
hver 3. pinne. Strikk maskene i halsen bak, og fell samtidig 5 masker jevnt fordelt. Plukk opp 
masker fram til venstre skulder. Snu og strikk rett 2 pinner, fell av. 
 
Knapphullstolpe: Begynn å plukke opp masker ved venstre skulder. Merk av 7 punkter jevnt fordelt 
langs stolpen til knapphull. Ved disse punktene legger du opp 2 masker i stedet for å plukke dem 
opp i kanten. Knapphullet kommer mellom kanten og den smale stolpen. Snu og strikk rett 2 
pinner, fell av. 
 
Mask sammen de løse maskene under armen og sy på ermene. Sy sammen kantene i venstre 
skulder. Fest alle løse tråder. 
 
Gi trøyen en forsiktig vask før bruk. Form trøyen og la den tørke liggende. 
 
 


