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Her er sirkustemaet helt nedtonet. Akkurat som på Crispin er harlekinmønstret på denne 
klassiske baby- og barnejakken avdempet. Jakken passer like godt til jenter som til gutter.

Lille Crispin Design: Rachel Søgaard
Norsk oversettelse: Merete Norheim

STØRRELSER
3 mnd/62 cl (6 mnd/68 cl) 1 år/80 cl (2 år/92 cl)

MÅL
Passer til brystvidde: 45-49 (50-52) 53-55 
(56-59) cm
Overvidde: 47 (51) 55 (60) cm
Hel lengde: 24 (27) 29 (32) cm
Ermelengde: 14 (16) 19 (22) cm

STRIKKEFASTHET
28 m og 42 p i strukturmønster på pinne 3 mm 
= 10 x 10 cm.
Pinnetykkelsen er kun veiledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du bytte til tykkere 
pinne, har du færre masker på 10 cm, skal du bytte til 
tynnere pinne. 
Hvis det går ut over bredden, men ikke høyden, kan det 
hjelpe å bytte pinnemateriale, f.eks. bytte fra metall til 
tre eller omvendt.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
100 (100) 150 (150) g Anina i farge 355 (Gren Tea)

Rundpinne 2,5 og 3 mm, 60-80 cm
Strømpepinne 2,5 og 3 mm 
(Strømpepinne kan utelates hvis du strikker magic loop 
på lang rundpinne).

Maskemarkører (gjerne med lås) eller 
kontrastfarget tråd

6 knapper
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Teknikk
SPESIELLE FORKORTELSER

o-innt (felling med overtrekk)
1 rett løst av, 1 rett, trekk den løse masken over.

øknve (venstrevendt øking)
Før venstre pinne, med retning fra forsiden og vekk 
fra deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft 
lenken opp på pinnen og strikk den vridd rett.

øknhø (høyrevendt øking)
Før venstre pinne, med retning fra baksiden og inn 
mot deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft 
lenken opp på pinnen og strikk den rett.

DIAGRAM
Diagrammet leses nedenfra og opp, og fra høyre mot 
venstre på alle pinner fra retten og fra venstre mot 
høyre på pinner fra vrangen.

Arbeidsgang
Lille Crispin strikkes ovenfra og ned, frem og tilbake. 

Det legges opp til vangbord og bærestykket strikkes i 
strukturmønster med raglanøkinger. 

Deretter hviler maskene til ermene, mens bolen 
strikkes videre ned i strukturmønster og avsluttes med 
en vrangbord.

Ermene strikkes med fellinger og avsluttes med en 
vrangbord.

 

Rett på retten, vrang på vrangen

Vrang på retten, ret på vrangen
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Oppskrift
BOL
Legg opp 83 (87) 91 (95) masker på rundpinne 
2,5 mm. 
Du strikker frem og tilbake på rundpinnen.

Strikk 2 cm ribb (1 r, 1 vr), avslutt med en pinne fra 
vrangen.

Bytt til rundpinne 3 mm, og strikk 1 pinne rett. 

På neste p settes det inn 4 maskemarkører, slik:
Neste p (vrangen): Strikk 1 r (kantmaske), 11 (12) 
13 (14) vr (forstykke), marker den neste m og strikk 
den vr (raglanmaske), strikk 15 vr (erme), marker den 
neste m, og strikk den vr (raglanmaske), strikk 25 (27) 
29 (31) vr (bakstykke), marker den neste m (raglan-
maske), og strikk den vr, strikk 15 vr (erme), marker 
den neste m (raglanmaske), og strikk den vr, strikk 
11 (12) 13 (14) vr (forstykke), 1 r (kantmaske).

Nå plasseres mønsteret samtidig med at 1. pinne i 
diagrammet strikkes, slik:
1. p (retten): 5 r, 1 vr, 5 r, 1 vr, 0 (1) 2 (3) r, øknve, 
1 r (raglanmaske), øknhø, 4 r, 1 vr, 5 r, 1 vr, 4 r, øknve, 
1 r (raglanmaske), øknhø, 0 (1) 2 (3) r, *1 vr, 5 r*, 
gjenta fra * til * ytterligere 3 ganger, 1 vr, 0 (1) 2 (3) r, 
øknve, 1 r (raglanmaske), øknhø, 4 r, 1 vr, 5 r, 1 vr, 4 r, 

øknve, 1 r (raglanmaske), øknhø, 0 (1) 2 (3) r, 1 vr, 5 r, 
1 vr, 5 r.

Nå er mønsteret etablert. 

Neste p strikkes ifølge 2. pinne i diagrammet, dvs. som 
maskene viser.

3. p: 1 r, *strikk mønster til den markerte m, øknve, 
1 r, øknhø*, gjenta fra * til * ytterligere 3 ganger, 
strikk mønster til den siste m, 1 r.

Neste p strikkes som 4. p i diagrammet.

Gjenta 3. og 4. p til det er økt ut i alt 20 (22) 23 (25) 
ganger = 243 (263) 275 (295) masker, fordelt på 32 
(35) 37 (40) masker på hvert forstykke, 55 (59) 61 
(65) masker på hvert erme og 65 (71) 75 (81) masker 
på bakstykke + 4 markerte raglanmasker, siste pinne er 
fra retten

Nå deles arbeidet slik:
Neste p (vrangen): *Strikk mønster til raglanmasken, 
flytt raglanmasken, de 55 (59) 61 (65) maskene på 
erme og den neste raglanmaske over på en maske-
holder, og legg opp 1 (1) 3 (3) nye m med løkke-
opplegg*, gjenta fra * til *, og strikk deretter mønster 
pinnen ut = 131 (143) 155 (167) masker.

BOL
Fortsett frem og tilbake i mønster over maskene på 
bolen til arbeidet måler 13 (14) 15 (17) cm fra delin-
gen, avslutt med den 2. eller 8. mønsterpinnen.

Bytt til rundpinne 2,5 mm.

Neste p (retten): Strikk rett pinnen ut. 

Strikk 2 cm ribb (1 r, 1 vr).

Fell løst av løst i ribb som maskene viser.

ERMER
Sett de 57 (61) 63 (67) maskene til ermet på pinne 
3 mm, og strikk opp 1 (1) 3 (3) nye masker nederst
i ermehullet, sett inn en maskemarkør i den midterste 
av disse 1 (1) 3 (3) maskene for å markere starten på 
omgangen. 
Strikk rundt i mønster ifølge diagrammet. Strikk den 
markerte masken rett på alle omganger.

Fell inn 1 maske på hver side av den markerte masken 
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på hver 12. omgang, slik: Strikk 1 r, 2 r sm, strikk 
mønster til det gjenstår 2 m, o-innt.

Når det er felt inn i alt 4 (4) 4 (5) ganger, og det er 
50 (54) 58 (60) masker på pinnen, fortsettes du videre 
ned i mønster til ermet måler 12 (14) 17 (20) cm fra 
ermehullet. Avslutt med den 2. eller 8. mønsterpinne.

Neste omg: Strikk rett omgangen ut.

Bytt til pinne 2,5 mm.

Strikk 2 cm ribb (1 r, 1 vr). 

Fell av i ribb som maskene viser.

KNAPPESTOLPER
Kant med knapphull
Strikk opp masker med pinne 2,5 mm langs den ene 
kanten foran (venstre til jenter og høyre til gutter). 
Strikke opp ca. 3 masker for hver 4 pinne, i alt 85 (90) 
95 (100) masker.

Strikk 2 cm ribb (1 vr, 1 r). 

Fell av i ribb som maskene viser.
Kant med knapphull
Strikk opp masker på samme måte langs den andre 
kanten foran.

Strikk 2 pinner ribb som på den første stolpen. 

3. p (vrangen): 5 m ribb, *kast på p, strikk 2 m sm
(r eller vr, som det passer i ribben), 13 (14) 15 (16) m 
ribb*, gjenta fra * til *, til det gjenstår 5 m, kast på p, 
strikk 2 m sm, 3 m ribb.

Strikk denne kanten ferdig som den første.

MONTERING
Sy i knapper, og fest alle trådene. 

Vask jakken ifølge anvisning på banderolen, og la den 
tørke liggende flatt på et håndkle.


