
Rettelse 1205 mandarin 
dame

Nr 9

Heklet jakke

Mønster: 
(m-tall må være delelig med 
15+3)

Bakstykke: 
Legg løst opp (108) 138 lm  med 
heklenål nr 3.

Forstykke: 
Legg løst opp (48) 63 lm med 
heklenål nr 3. 

Nr 2

Bikini overdel

Felling i arb: 
Hekle  1 st, men stopp når de 
gjenstår 2 løkker på nålen. Hekle 
1 st til, men stopp når det 
gjenstår 3 løkker på nålen. Ta 1 
kast på nålen og trekk tråden 
gjennom alle  3 løkkene på en 
gang. 

Montering:
3. omg: *3 lm, hopp over 1 m, 1 
kjm i neste m*, gjenta fra *-* i 
alt 5 ggr = 5 lm-buer.

Nr 1

Tunika

Nr 14

Hullmønstret genser

For- og bakstykke: 
Strikk  til arb måler 45 cm, slutt 
med helt mønster, samtidig som 
det på siste omg felles ti l 
ermehull slik: Fell de 5 siste m 
fra forrige omg, og omg 4 første 
m (= 9 m), strikk (111) 123 (135) 
147 m, fell 9 m, strikk (111) 123 
(135) 147 m. 
Strikk hver del ferdig for seg. 

Erme: 
Legg opp (84) 96 (96) 108 m 
med strømpep nr 3, og strikk 1 
omg glattstrikk rundt. 
Fortsett med mønster etter 
diagram A. Strikk til arb måler 
30 cm (slutt med helt mønster). 
Fell 7 m midt under erme (de 
felte m skal være på samme 
plass i mønster som  de felte m 
på for- og bakstykke). 
Strikk  ermetopp frem og tilbake 
etter diagram D. OBS! Kantm er 
ikke vist i diagrammet. Fellingene 
skjer i mønstret, dvs det skal 
ikke felles m. 
Gjenta mønsteret til det er 
strikket i alt 20 p. 
Fell av de resterende m. 
Strikk  et erme til på samme 
måte.

Nr 18

Jakke med hullmønster

Nr 21

Jakke med flettemønster

Ermer:
OBS! De økte  m strikkes i vr-
glattstrikk etter hvert som det 
økes. 
Strikk  til erme måler (46) 47 
(48) 48 cm, eller ønsket lengde.
Fell 14 m midt under erme.
Strikk  videre  frem og tilbake som 
før og fell til ermetopp i hver side 
annenhver p 3,2,2 m, og deretter 
1 m  i hver side, annenhver p til 
14 m gjenstår. Fell i hver side 
annenhver p 2,3 m. Fell av de 
resterende 4 m. 
Strikk  et erme  til på samme 
måte.


