Nr 1

BOLERO
Hefte 1106, Bomull dame
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (77) 84 (91) 99 (107) cm
Hel lengde: (44) 45 (46) 47 (48) cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull, 50
gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
sandnes
mini
alpakka,
sandnes mini duett

sisu,

Garnmengde:
Kaki 2205: (200) 250 (250) 300 (300)
gram
Tilbehør:
3 knapper ca 15 mm
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Heklenål nr 2½
Strikkefasthet:
26 m rillestrikk på p nr 3 = 10 cm
Rillestrikk:
Strikk r på alle p.
Picot:
Hekle 3 lm, 1 fm i 1. lm.
For- og bakstykke:
Legg opp (143) 151 (167) 183 (201)
m på rundp nr 3.
Strikk r fram og tilbake (= riller), legg
samtidig opp 2 nye m i beg på hver p
(4) 5 (5) 5 (5) ggr i hver side, deretter
1 m (12) 13 (15) 16 (17) ggr i hver
side, videre 1 m på hver 4. p (5) 6 (6)
7 (7) ggr i hver side = (193) 209 (229)
249 (269) m.
Strikk til arb måler 26 cm, fell til
ermehull i hver side slik: Strikk (46) 50
(55) 60 (65) m (= høyre forstykke), fell
3 m, strikk (95) 103 (113) 123 (133) m
(= bakstykket), fell 3 m, strikk (46) 50
(55) 60 (65) m (= venstre forstykke).
Strikk hver del ferdig for seg.
Høyre forstykke:
Fortsett fram og tilbake i riller og fell
videre til ermehull i siden, annenhver
p, (3,2,1,1) 3,2,2,1,1 (4,2,2,1,1,1)
4,3,2,1,1,1 (5,3,2,2,1,1) m, samtidig
som det felles til hals i motsatt side fra
rettsiden slik: 1 r, 2 r sm, strikk p ut.

Gjenta fellingene på hver 4. p i alt (17)
18 (19) 20 (20) ggr = (22) 23 (25) 28
(31) m.
Når ermehullet måler (17) 18 (19) 20
(21) cm, felles til skulder på hver p fra
ermehullsiden (7,7,8) 7,8,8 (8,8,9)
9,9,10 (10,10,11) m.

5 lm, hopp over 1 fm, 1 fm i neste fm*.
Gjenta fra *-* i alt 5 ggr, avslutt med 5
lm, 1 fm i siste kjm på 1. omg.
3. omg: I lm-bue hekles *1 fm, 1 hst,
5 st, 1 hst, 1 fm*, hekle fra *-* i alt 6
ggr.
Klipp av tråden.

Venstre forstykke:
Strikk og fell som på høyre forstykke,
men speilvendt. Fell til hals fra
rettsiden slik: Strikk til det gjenstår 3
m, ta 1 r løs av, 1 r, trekk den løse m
over, 1 r.

Heklet blad:
Legg opp 11 lm med heklenål nr 2½.
Vend og hekle 1 fm i 2. lm, 1 hst i
neste lm, 1 st i hver av de neste 6 lm,
1 hst i neste lm, 1 fm i siste lm, 1 lm,
fortsett rundt på andre siden og hekle
1 fm i 1. lm (= i samme lm som forrige
fm), 1 hst i neste lm, 1 st i hver av de
neste 6 lm, 1 hst i neste lm, 1 fm i
siste lm, 1 kjm i den siste av de 11 lm.
Klipp av garnet.

Bakstykket:
Fortsett fram og tilbake i riller og fell til
ermehull i hver side annenhver p som
på forstykkene = (81) 85 (91) 99 (105)
m.
Når ermehullet måler (17) 18 (19) 20
(21) cm, felles de midterste (37) 39
(41) 43 (43) m til nakke, og hver side
strikkes ferdig for seg.
Fell til skulder ved samme høyde og
likt som på forstykkene.
Erme:
Legg opp (81) 86 (91) 96 (101) m på
rundp nr 3.
Strikk r fram og tilbake = riller. Strikk
til arb måler 1 cm, fell til ermetopp i
hver
side,
annenhver
p,
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3,4)
3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3,
4
(4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3
,4)
4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,
3,4
(5,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2
,3,3,4) m.
Fell av de resterende (15) 16 (17) 18
(19) m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm på skuldene.
Sy sm ermene.
Sy i ermene.

Heklet bær:
Vikle garnet 3 - 4 ggr rundt en finger.
1. omg: Ta garnet av fingeren og
hekle 12 fm i ringen.
Stram den løse tråden fra ringen, slik
at hullet i midten nesten forsvinner. Ta
sm med 1 kjm i 1 fm.
2. omg: Hekle 1 fm i hver fm, ta sm
med 1 kjm i 1. fm.
3. omg: Hekle *1 fm i neste fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* = 18 fm. Ta
sm med 1 kjm i 1. fm.
4. og 5. omg: Hekle 1 fm i hver fm.
Ta sm med 1 kjm i 1. fm. Klipp av
garnet, træ tråden på en nål, og trekk
tråden opp og ned gjennom den
ytterste omg av fm.
Hekle 5 blomster, 6 blader og 2 bær.
Sy delene fast over venstre skulder,
(se foto).
Sy bladene fast langs midten av
bladet, sy blomstene fast rundt 1.
omg.
Bærene sys fast, slik at de danner en
halvrund ”kule”.

Hekle rundt kantene med heklenål nr
2½ slik:
Fest tråden med 1 kjm, *hopp over ca
2½ cm, hekle vekselvis 1 st, 1 picot i
samme m til det er 5 st og 4 picoter,
hopp over ca 2½ cm, 1 kjm*. Gjenta
fra *-* omg rundt.
Kantene skal være litt stramme.
Sy i 3 knapper langs venstre forkant.
Bruk hullene i den heklede kanten
som knapphull.
Heklet blomst:
Legg opp 8 lm med heklenål nr 2½, ta
sm til en ring med 1 kjm i 1. lm.
1. omg: Hekle 1 lm, 11 fm i ringen. Ta
sm med 1 kjm i 1. lm 2. omg: *Hekle
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