Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 10

JAKKE OG LUE
Hefte 1011, Til Fjells
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 91 (98) 106 cm
Hel lengde, uten halskant: (60) 62
(64) 66 cm
Ermelengde: (42) 43 (44) 45 cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50 gram
= ca 60 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: (400) 450 (500) 550 gram
Lys grå 1042: (300) 350 (400) 450
gram
Tilbehør:
3 knapper
Veiledende pinner:
Nr 7
Heklenål nr 6
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10 cm
For og bakstykke:
Legg opp (105) 115 (125) 135 m med
natur på p nr 7 og strikk ribb 1 r, 1 vr
fram og tilbake 7 p.
Legg opp 4 m på slutten av p og strikk
2 omg glattstrikk rundt. De 4 nye m er
oppklippsm og ikke med i diagram,
eller i oppgitte m-tall.
Strikk mønster etter diagram til arb
måler (40) 41 (42) 43 cm.
Fell for ermehull på neste p slik: Strikk
(23) 26 (28) 31 m (= ene forstykke), fell
5 m, strikk (49) 53 (59) 63 m (=
bakstykke), fell 5 m, strikk (23) 26 (28)
31 m (= andre forstykke). Legg arb til
side og strikk ermer.

Øk 1 m på hver side av merkem når
ermet måler ca 8 cm. Gjenta økningen
hver 6. omg til det er (42) 46 (50) 54 m.
Strikk til ermet måler ca (42) 43 (44)
45
cm.
Avslutt
med
samme
mønsteromg som på for- og
bakstykke, fell 5 m midt under ermet,
merkem + 2 m på hver side.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og bakstykke
= (169) 187 (205) 223 m. Strikk
mønster rundt som før. På tredje omg
felles slik: Strikk til 1 m før
sammenføyning, strikk 2 r sm =
merkem for videre raglanfelling,
gjenta dette i alle 4 sammenføyninger
= 4 m felt.
Strikk 3 omg uten felling. På neste
omg felles raglan slik: Strikk til 2 m før
merkem, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den
løse m over, strikk 1 m r (merkem), 2 r
sm. Gjenta denne fellingen i alle 4
sammenføyninger = 8 m felt.
Gjenta raglanfellingen hver fjerde omg
(2) 1 (0) 0 ganger til, deretter felles
annenhver omg hele tiden til det er
felt (14) 16 (18) 19 ggr = (53) 55 (57)
67 m. Avslutt med et helt mønster.
Strikk 1 omg natur, samtidig som mtallet reguleres til (53) 55 (57) 59 m.
Fell de 4 oppklippsm.
Halskant:
Strikk 8 p glattstrikk fram og tilbake i
natur, 1 p r fra vrangsiden (=
brettekant). Strikk til slutt 8 p
glattstrikk. Fell av.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Sy 2 tette maskinsømmer på hver
side av midten i oppklippsm. Klipp
opp.
Brett inn klippekanten og sy den til
med små sting. Er det vanskelig å få
det pent, kan det strikkes belegg som
syes over klippekanten.

Forkanter:
Bruk heklenål nr 6 og hekle med natur
6 rader fm fram og tilbake langs
venstre forkant, begynn i brettekanten
(den vrange omg på halskanten).
Hekle tilsvarende kant langs høyre
forkant, men her lages 3 knapphull
jevnt fordelt på bærestykket på 4. rad.
Knapphull: 2 lm, hopp over 1 fm. På
neste rad hekles 1 fm i lm-buen.
Brett halskanten mot vrangsiden og
sy til.
Sy i knapper.

Nr 10 B

LUE MED PELSKANT
Størrelse:
Dame
Garn:
alfa glitter (90 % ull, 6,25 % mohair,
3 % acryl, 0,75 % poly.met, 50 gram =
ca 60 m)
Garnmengde:
Brun 3182: 150 gram
funny: Brun 3482: 50 gram
Veiledende pinner:
Nr 7
Heklenål nr 4 ½
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10 cm
Legg opp 62 m og strikk fram og
tilbake etter diagram til arb måler ca
11 cm. Del arb inn i 4 med 15 m til
hver del. Første og siste m = kantm.
Disse er ikke med i inndelingen. Strikk
fram og tilbake 2 p glattstrikk. Fortsett
deretter med felling slik: 1 kantm,
strikk *12 r, 1 m løst av, 2 r sm, løft
den løse m over*.
Gjenta fra * til * p rundt = 8 m felt på
omg.

Ermer:
Legg opp (28) 30 (32) 34 m med natur
på p nr 7 og strikk rundt i ribb 1 r, 1 vr
11 omg.
Strikk 2 omg glattstrikk. Strikk mønster
etter diagram. Første m er merkem og
ikke med i mønsteret. Tell ut fram midt
på
ermet,
hvor
mønsteret beg, tilpass
slik at det kommer et
kryss eller en rute midt på ermet.
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Strikk 1 p uten felling. Fell deretter på
samme måte, men med 2 m mindre
mellom hver felling til det gjenstår 14
m. Klipp av tråden og trekk denne
gjennom m.
Sy sammen midt bak.
Øreklaffer: Ta opp 17 m på hver side
med en åpning på 5-6 cm midt bak.
Strikk rettstrikk/riller til i alt 5 riller (10
omg). Start felling fra retten slik: 1 r
kantm, 2 r sm, strikk til det gjenstår 3
m. Strikk 2 m vridd r sm, 1 r. Gjenta
denne fellingen annenhver p til det
gjenstår 5 m. Strikk 1 m r, ta 1 m løst
av, 2 r sm, trekk den løse m over, 1 r.
Strikk 1 p r fra vrangsiden, avslutt
med 1 m løst av, 2 r sm, trekk den
løse m over. Trekk tråden
gjennom den siste m og fest
godt.
Brem: Ta opp 16 m midt foran
og og strikk rettstrikk/riller ca 10
cm, fell av.
Hekle en kant fm med funny
rundt hele luen.
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