Nr 20

Når ermet måler oppgitt lengde, avsluttes på samme mønsteromg som
på bolen. På siste omg felles 11 m
midt under ermet (merkem og 5 m på
hver side).

FANA MED
RUND SAL
Hefte 1011, Til Fjells
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 94 (100) 106 (112)
120 cm
Hel lengde:(57) 59 (61) 63 (65) 66 cm
Ermelengde: (46) 47 (48) 48 (49) 49
cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
Lyng 5173: (200) 200 (250) 250 (300)
300 gram
Rosa 4513: (200) 200 (250) 250 (300)
300 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
For og bakstykke:
Legg opp (240) 256 (272) 288 (304)
320 m med lyng på p nr 2 ½.
Strikk rundt, 20 omg glattstrikk til belegg + 1 omg vr til brettekant (alle mål
tas herfra). Strikk mønster etter diagram A.
Gjenta diagram A til det er strikket 5
enkle ruter i høyden (2 ½ rapport).
Skift til rundp nr 3.
Fortsett med diagram B, som gjentas
til arb, målt fra brettekanten nederst,
måler ca (36) 37 (38) 40 (42) 43 cm.
På siste omg felles 11 m i hver side.
Legg arb til side og strikk ermer.

Bærestykke:
Sett ermene inn på bolen = (390) 414
(438) 462 (490) 514 m. Strikk diagram
B i alt 3 ggr, samtidig som det felles
til raglan. Beg omg ved en sammenføyning på bakstykket. Pass på at
lusa kommer over hverandre. Strikk til
2 m før sammenføyning, strikk 2 vridd
r sm, 2 r sm. Gjenta dette i alle sammenføyninger = 8 m felt.
Fell videre annenhver omg til sammen
(9) 10 (11) 12 (13) 14 ggr = (72) 80
(88) 96 (104) 112 m felt = (318) 334
(350) 366 (386) 402 m igjen.
Strikk ferdig diagram B, på siste omg
felles jevnt fordelt (14) 14 (14) 14 (18)
18 m = (304) 320 (336) 352 (368) 384
m.
Strikk diagram C. På siste omg felles
jevnt fordelt 80 m = (224) 240 (256)
272 (288) 304 m. Strikk mønster D,
på siste omg felles jevnt fordelt (72)
80 (88) 96 (104) 112 m = (152) 160
(168) 176 (184) 192 m. Strikk diagram
A 2 ggr.
Skift til p nr 2 ½ og lyng, strikk 1 omg
r, 1 omg vr = brettekant. Strikk 10
omg glattstrikk. Fell av.
Montering:
Brett inn alle kanter mot vrangsiden
og sy pent til.
Sy til under ermene.

Ermer:
Legg opp (56) 56 (56) 64 (64) 64 m
med lyng på strømpep nr 2 ½ og
strikk samme doble kant som nederst
på bolen.
Skift til p nr 3, øk jevnt fordelt 9 m, og
strikk mønster etter diagram B som på
bolen. Siste m på hver omg er merkem og strikkes hele tiden vr. Gjenta
diagram B til ermet fra brettekanten
måler oppgitt lengde, samtidig som
det økes 1 m på hver side av merkem
ca hver 7. omg til det er (97) 101 (105)
109 (115) 119 m.
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Nr 20 b

HEKLA
PANNEBÅND
Hefte 1011, Til Fjells
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(8-12 år) Voksen
Garn:
sandnes duett (55 % bomull, 45 %
ull, 50 gram = ca 90 meter)
Garnmengde:
Lyng 4823: 50 gram
Brun 3381: 50 gram
Veiledende heklenål:
Nr 4
Heklefasthet:
16-17 fm med heklenål nr 4 = 10 cm
Legg opp 24 lm med rosa.
Vend. Begynn med 2 lm = 1. fm. Hekle
1 fm i hver m = 25 fm.
Denne raden gjentas hele tiden med
striper (se under) til arb måler ønsket
lengde eller ca (48) 52 cm. Legg
endene mot hverandre og hekle
sammen med kjm, eller sy pent
sammen.
Striper:
5 rader lyng
5 rader brun
Gjenta disse 8 rader.
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