
Leine åkerjakke 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino 
 

 
 
Størrelser: 1(2)4(6)8(10)12(14)XS(S)M(L)XL  
Garn: 3-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: 
200(200)300(300)400(400)500(500)500(600)
600(700)700 gram 
Pinne: Stor rundpinne nr. 3,5 og 4,5, evt. 
heklenål nr. 3,5 
Tilbehør: Glidelås eller knapper  
 
Overvidde: 
31(34)37(40)43(46)49(52)55(58)61(64)67 cm 
Lengde: 
31(35)39(43)47(51)55(59)63(66)68(70)72 cm 
Ermelengde: 
22(25)28(31)34(37)40(42)44(46)48(50)52 cm 
 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm rettstrikk = 13,5 m 
x 19 p  
 
Skulle dette mønsteret ligne på noe i naturen, 
må det være radene med små spirer som 
stikker opp i åkeren om våren. Utistugu Leine 
har en stor kjøkkenhage, der spirene snart får 
selskap av mengder av ugress. Det er alltid 
behov for hjelpende hender til stell og luking.  
 
Modellen er enkel i fasongen, og du kan velge 
mellom knapper og glidelås foran. Mønsteret 
er lett å strikke, som rettstrikk, men med 
vridde rettmasker innimellom vrangmaskene. 
Vrangborden er tilpasset mønsteret, begge med maskeantall på 3 masker. Det er to forskjellige 
måter å strikke vrangborden på. 
 
Sjekk målene over og velg størrelse. Deretter går du gjennom alle de blå feltene  i oppskriften og 
markerer riktig tall for den størrelsen du har valgt. Vær nøye med dette - det er lett å se feil når det 
er 13 størrelser å velge mellom, særlig hvis du sitter og strikker foran TV’en! Størrelse 6-14 år er 
markert med fet skrift. Enkelte steder står det bare tre tall, for eksempel ”Strikk vrangbord 3 - 4 - 5 
cm etter størrelse.” Da gjelder det første tallet størrelse 1-4 år, tallet med fet skrift 6-14 år og det 
siste tallet størrelse XS-XL. 
 
Bol 
Legg opp 108(114)126(138)144(156)168(174)186(198)204(216)228 masker på rundpinne nr 3,5. 
Se ramme på side 2. Strikk vrangbord 3 - 4 - 5 cm etter størrelse. 
 
Gå over til pinner nr. 4,5. Se ramme p på side 2. Strikk mønster til bolen måler 
17(20)22(26)28(30)34(36)40(42)43(44)45 cm. 
 
Del arbeidet ved ermene. Noen størrelser har en maske midt under ermet – fell den av i første 
pinne. 



 
Forstykke: Fortsett å strikke mønster, 
og fell 1 maske hver omgang ved ermet 
3 - 4 - 5 ganger. Når arbeidet måler 
25(29)32(36)39(43)46(50)54(57)58(60)
61 cm setter du av 
7(8)9(9)10(10)11(11)11(11)12(12)13 
masker til halsen. Fell 1 maske hver 
omgang i halskanten 2 - 3 - 4 ganger. 
Strikk videre til arbeidet måler 
31(35)39(43)47(51)55(59)63(66)68(70)
72 cm. Fell av og strikk den andre 
siden på samme måte. 
 
 
Bakstykke: Fortsett å strikke mønster og fell 1 maske hver omgang ved ermene 3 - 4 - 5 ganger. 
Fortsett å strikke til arbeidet måler 29(33)37(41)44(48)52(56)60(63)65(67)68 cm. Sett av 
18(20)22(24)26(26)28(28)30(30)32(32)34 masker til halsen, og strikk videre på den ene siden 
samtidig som du feller 1 maske hver omgang ved halskanten 2 - 3 - 4 ganger. Fell av og strikk den 
andre siden på samme måte. 
 
Ermer 
Legg opp 30(33)36(36)39(42)42(45)45(48)48(51)51 masker på pinne nr 3,5. Strikk vrangbord 3 - 4 
- 5 cm etter størrelse. 
 
Gå over til pinne nr 4,5. Strikk mønster samtidig som du legger ut 1 maske i hver side hver 6. pinne 
til arbeidet måler 22(25)28(31)34(37)40(42)44(46)48(50)52 cm. Strikk videre og fell samtidig en 
maske i hver side hver omgang 3 - 4 - 5 ganger. Fell av. 
 
Montering og hals 
Sy sammen i skuldrene. Ta opp masker rundt halskanten på rundpinne nr. 3,5. Det skal være 
54(57)60(63)66(69)72(75)78(81)84(87)90 masker i halsen. Ta opp litt ekstra masker i sidene og 
fell noen i halsgropen foran og bak. Strikk vrangbord 3 - 4 - 5 cm etter størrelse og fell løst av.  
 
Sy i ermene. Fest alle tråder på vrangen.  
 
Knappestolpe: Hekle fastmasker langs knappesiden, snu og hekle fastmasker tilbake. Avslutt. 
Merk av 5 - 6 - 7 punkter langs knapphullsiden. Hekle fastmasker, men ved knapphullpunktene 
hekler du 2 luftmasker og hopper over to masker. Snu, hekle fastmasker tilbake og avslutt. Sy i 
knapper. 
 
Fest alle løse tråder på vrangen. Gi jakken en lett vask, form den og la den tørke liggende. 

 
Glidelås settes i etter vask. Det kan gjøres for hånd 
eller med maskin, men vær nøye med å tråkle. 
Glidelåsens lengde skal passe til lengden på 
jakkeåpningen, og du kan justere halslengden litt om 
nødvendig. 
 
 
 

 

 
Vrangbord 
1. pinne (retten): 1 rett, * 1 vridd rett, 2 vrange, gjenta fra *, 
avslutt med 1 vridd rett og 1 rett. 
2. pinne (vrangen): 1 rett, * 1 vridd vrang, 2 rette, gjenta fra *, 
avslutt med 1 vridd vrang og 1 rett. (liker du ikke vridde 
vrange, så strikk vanlige vrange i stedet – det har vi gjort på 
den store genseren.) 
 
Mønster 
1. pinne (vrangen): rett 
2. pinne (retten): 1 rett, * 1 vridd rett, 2 vrange, gjenta fra *, 
avslutt med 1 vridd rett og 1 rett. 
 


