
Leine jakttrøye 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino 
 

Størrelser: XS(S)M(L)XL  
Garn: 2-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: 400(400)500(500)600 
gram 
Pinner: Stor rundpinne nr. 2,5 og 
3,5. 5 pinner nr 2,5 og 3,5, liten 
rundpinne nr 3,5 
Tilbehør: Glidelås  
 
Overvidde: 49(52)55(58)61 cm 
Lengde: 68(70)72(74)76 cm 
Ermelengde: 57(59)61(63)65 cm 
 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm rettstrikk 
= 20 m x 29 p  
 
Jakt, fiske, fugletitting - denne 
trøyen gir god beskyttelse mot 
kulden for den som skal oppholde 
seg ute i naturen uten å bevege seg 
så mye. Passer også for frysepinner 
eller veldig kalde dager. Høy hals og 
lange mansjetter med tommelhull gir 
ekstra varme, samtidig som 
glidelåsen i halsen gjør det mulig å 
lufte. Trøyen er myk og klør ikke, så 
ta den gjerne innerst mot kroppen 
med en jakke eller to utenpå. 
 
Bolen 
Legg opp 196(208)220(232)244 
masker på rundpinne nr 2,5. Strikk 
vrangbord med 1 rett og 1 vrang 5 
cm.  
 
Skift til rundpinne nr 3,5. Strikk 1 omgang rett. Strikk forlengning av bakstykket slik:  
- Strikk forbi midten på bakstykket til det er 30 masker igjen før siden. Snu og strikk vrangt tilbake 
til det er 30 masker igjen før den andre siden. 
- Snu og strikk rett til det er 20 masker igjen før siden. Snu og strikk vrangt tilbake til det er 20 
masker igjen før den andre siden. 
- Snu og strikk rett til det er 10 masker igjen før siden. Snu og strikk vrangt tilbake til det er 10 
masker igjen før den andre siden. 
- Snu og strikk rett til siden. Snu og strikk vrang tilbake til den andre siden. 
 
Snu igjen, og fortsett å strikke rett til arbeidet måler 49(50)51(52)53 cm. NB! Mål alltid på det 
korteste! Del arbeidet i to, og sett 5 masker på hver side inn på en tråd (under armen). 
 
Bak: Strikk fram og tilbake, og fell 1 maske på hver side hver omgang 5 ganger. Husk kantmasken: 
første og siste maske på pinnen strikkes alltid rett. Strikk videre til arbeidet måler 65(67)69(71)73 
cm. Sett de 21(23)23(25)25 midterste maskene inn på en tråd. Strikk videre på den ene siden 



samtidig som du feller 1 maske pr omgang i halsen 5 ganger. Fell av, og strikk den andre 
skulderen på samme måte. 
 
Foran: Del forstykket i to, men ta den midterste masken foran med på begge sider. Strikk først den 
ene siden. Ved ermet feller du 1 maske hver omgang 5 ganger. Ved glidelåskilen lager du en smal 
vrangbord: Den innerste masken er kantmaske (strikk rett på begge sider). Den neste masken 
strikkes rett og den tredje vrangt sett forfra (se bildet). Strikk til arbeidet måler 59(61)62(64)66 cm. 
Sett 11(12)12(13)13 masker ved halsen inn på en tråd. Strikk videre samtidig som du feller 1 
maske pr omgang ved halsen 5 ganger. Strikk til arbeidet måler 68(70)72(74)76 cm. Fell av, og 
strikk den andre siden på same måte. 
 
Ermer 
Legg opp 52(54)56(58)60 masker på pinner nr 2,5. Strikk vrangbord 1 rett og 1 vrang 7 cm. 
 
Tommelhull: Strikk 13(13)14(14)15 masker fra 
begynnelsen av omgangen. Fell 8 masker for 
tommelhull og strikk videre 31(33)34(36)37 masker, 
dvs.ut omgangen. Neste omgang legger du ut 8 
masker over de 8 du felte. Forsett å strikke 1 rett og 1 
vrang til bråtet måler 15 cm.  
 
Gå over til pinner nr 3,5. Strikk rett og legg ut 2 masker 
hver 8. omgang inntil arbeidet måler 57(59)61(63)65 
cm. Legg ut ved begynnelsen av omgangen. 
Tommelhullet er plassert litt nærmere lillefingeren enn 
på en vott - det er fordi ermet vrir seg litt når man har 
genseren på (se bildet). Sett 5 masker under armen 
inn på en tråd. Strikk videre fram og tilbake og fell samtidig 1 maske på hver side hver omgang 5 
ganger. Husk kantmasken. Strikk forhøyning ved skulder slik: 
 
- Strikk til det er 8-10 masker igjen før kanten. Snu og strikk vrangt tilbake til det er 8-10 masker 
igjen før den andre kanten. 
- Snu og strikk til 8-10 masker før siste vending, snu og strikk vrangt tilbake til 8-10 masker før 
forrige vending.  
- Gjenta det siste punktet. Fell av. 
 
Strikk det andre ermet på samme måte, men pass på å lage tommelhullet på motsatt side: Strikk 
31(33)34(36)37 masker fra begynnelsen av omgangen. Fell 8 masker for tommelhull og strikk 
videre 13(13)14(14)15 masker, ut omgangen. 
 
Variasjon: Ønsker du et vanlig bråt uten tommelhull, strikker du 5 cm 1 rett og 1 vrang i stedet for 
15. Strikk resten av ermet som angitt i oppskriften, men 10 cm kortere. 
 
Montering og hals 
Sy sammen i skuldrene. Ta opp masker rundt halskanten på rundpinne nr. 2,5. Det skal være 
91(95)97(101)103 masker i halsen. Tell maskene, og reduser antallet ved at du feller noen i 
halsgropen foran og bak, der maskene står tettest. Strikk ca 15 cm 1 rett og en vrang fram og 
tilbake og fell av. Halsen skal være litt fast, den utvider seg i bruk.  
 
Mask sammen de 5 løse maskene under armen i bolen og på ermet. Sy i ermene.  
 
Vask trøyen i lunkent såpevann, form den og la 
den tørke liggende. Tråkle fast glidelåsen. Sy den 
gjerne for hånd, men det går også bra med 
maskin. 
 
God tur! 
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