Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 10

"HANS OG
GRETE"
Hefte 1401, Sisu
Jentejakke med fletter
Oppskrift: Trine Lise Høyseth

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 64 (68) 72 (76) 80
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 58
cm
Ermelengde: (25) 28 (32) 35 (39)
43 cm inkl heklekant, eller ønsket
lengde
Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Lys grå 1032: (250) 250 (300) 350
(400) 450 gram
Tilbehør:
3 knapper
Hjelmtvedt K251523

diagram over de neste 29 m (det
økes 8 m), (8) 8 (12) 10 (12) 12 m
glattstrikk, strikk diagram over de
neste 29 m, (16) 20 (22) 30 (32)
38 m glattstrikk, strikk diagram
over de neste 29 m, (8) 8 (12) 10
(12) 12 m glattstrikk, strikk
diagram over de neste 29 m, (6) 8
(9) 13 (14) 17 m glattstrikk, slutt
med 5 m rillestrikk (= forkant) =
(202) 210 (222) 234 (242) 254 m
på p.
Sett et merke i hver side med (52)
54 (57) 60 (62) 65 m til hvert
forstykke og (98) 102 (108) 114
(118) 124 m til bakstykke (= (4) 4
(6) 5 (6) 6 m glattstrikk på hver
side av merkene).
Strikk neste p slik: 5 m rillestrikk,
(6) 8 (9) 13 (14) 17 m glattstrikk,
diagram (= 37 m), (8) 8 (12) 10
(12) 12 m glattstrikk, diagram,
(16) 20 (22) 30 (32) 38 m
glattstrikk, diagram, (8) 8 (12) 10
(12) 12 m glattstrikk, diagram, (6)
8 (9) 13 (14) 17 m glattstrikk, slutt
med 5 m rillestrikk.
Strikk med denne inndeling til arb
måler (15) 18 (21) 24 (27) 30 cm.
Fell til knapphull på høyre forkant
slik: Strikk 2 m, fell 2 m, som
legges opp igjen på neste p.
Strikk ytterligere 2 knapphull til
med 4 cm mellomrom.
Strikk til arb måler (24) 27 (30) 33
(36) 39 cm. Fell 6 m i hver side til
ermehull (= 3 m på hver side av
merkene), og strikk hver del ferdig
for seg.

Bakstykke:
= (92) 96 (102) 108 (112) 118 m.
Fell til ermehull i hver side
annenhver p (2,1) 2,1 (2,1,1,1)
2,1,1 (2,1,1,1) 2,1,1,1 m = (86) 90
(92) 100 (102) 108 m.
Strikk frem og tilbake med 1 kantm
i hver side til arb måler (34) 38
(42) 46 (50) 54 cm, slutt med 1 p
fra r-siden.
Strikk 3 p rillestrikk over de
midterste (30) 34 (36) 36 (38) 44
m, de øvrige strikkes som før.
Fell de midterste (20) 24 (26) 26
(28) 34 m til nakke, og strikk hver
side ferdig for seg = (33) 33 (33)
37 (37) 37 skulderm.
Strikk til arb måler (36) 40 (44) 48
(52) 56 cm.
Strikk 2 og 2 m sm over flettene =
(27) 27 (27) 29 (29) 29 m.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte.
Venstre forstykke:
= (49) 51 (54) 57 (59) 62 m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke, samtidig som det
felles til v-hals fra r-siden slik:
Strikk til det gjenstår 7 m, 2 r sm,
slutt med 5 m rillestrikk.
Gjenta felling til v-hals annenhver
p i alt (7) 9 (10) 10 (11) 14 ggr, og
deretter hver 4. p 6 ggr = (33) 33
(33) 37 (37) 37 skulderm.
Halvparten av fletten mot hals er
felt bort. Fortsett med 1 kantm mot
ermehull, og 5 m riller mot hals.

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Rillestrikk:
Strikk r på alle p
Kantm:
Strikk r på alle p
For- og bakstykke:
Legg opp (170) 178 (190) 202
(210) 222 m på rundp nr 3, og
strikk 3 p r frem og tilbake.
Strikk på neste p slik: 5 m
rillestrikk (= forkant), (6) 8 (9) 13
(14) 17 m glattstrikk, strikk
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Strikk til arb måler (36) 40 (44) 48
(52) 56 cm. Strikk 2 og 2 m sm
over flettene = (27) 27 (27) 29 (29)
29 m.
Fell av.
Høyre forstykke:
= (49) 51 (54) 57 (59) 62 m.
Strikk
som
venstre,
men
speilvendt. Fell til hals fra r-siden
slik: Strikk 5 m rillestrikk, 2 vridd r
sm, strikk ut p.
Ermer:
Legg opp (41) 43 (45) 47 (49) 51
m på strømpep nr 3. Strikk rundt 1
omg vr, 1 omg r og 1 omg vr.
Sett et merke rundt første og siste
m (= merkem).
Strikk (6) 7 (8) 9 (10) 11 m
glattstrikk, diagram (over 29 m),
(6) 7 (8) 9 (10) 11 m glattstrikk =
(49) 51 (53) 55 (57) 59 m.
Strikk med denne inndeling,
samtidig når arb måler 4 cm,
økes det 1 m på hver side av
merkem.
Gjenta økningene hver 2. cm til i
alt (59) 65 (71) 75 (81) 85 m.
Strikk til arb måler (23) 26 (30) 33
(37) 41 cm, eller ønsket lengde.
Fell 6 m midt under ermet.
Strikk frem og tilbake, og fell til
ermetopp i beg av hver p
(2,2,1,1,1,2,2,3) 2,2,1,1,1,1,1,2,2,3
(2,2,1,1,1,1,1,2,2,3)
2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3
(2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,3)
2,2,2,1,1,1,1,1,2,2,2,3
m,
samtidig som det på siste felling
strikkes 2 og 2 m sm over flettene.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.

3. rad: Hekle 1 lm, i hver av 5 lmbuene hekles det slik: 1 fm, 1 picot
(= 3 lm, 1 fm i 1. lm), 1 st, 1 picot,
1 st, 1 picot, 1 st, 1 picot, 1 fm,
hopp over 1 lm-buen. Fortsett
langs forkant slik: Hekle *3 lm,
hopp over 2 riller, 1 fm (mellom 2.
og 3. rille)*, gjenta fra *-* langs
høyre stolpe, nakke, og ned langs
venstre stolpe.
Ermekant:
Beg i oppleggskanten midt under
erme slik:
1. omg: Hekle 1 fm i 1. m, *3 lm,
hopp over 1 m, 1 fm i neste m*,
gjenta fra *-*, slutt med 3 lm og 1
kjm i første fm, tilpass slik at det
blir partall lm-buer.
2. omg: Hekle 1 lm, 1 fm i 1. lmbue, *5 lm, 1 fm i neste lm-bue, 1
lm, 1 fm i neste lm-bue*, gjenta fra
*-*, slutt med 5 lm og 1 kjm i 1. fm.
3. omg: Hekle 1 lm, i hver av de
store lm-buene hekles det slik: 1
fm, 1 picot, 1 st, 1 picot, 1 st, 1
picot, 1 st, 1 picot og 1 fm, hopp
over den lille lm-buen, slutt med 1
kjm i 1. lm.

Montering:
Sy sm skuldrene og sy i ermene.
Kant langs forkanter og nakke:
Hekle kant nederst langs for- og
bakstykke med heklenål nr 3.
Beg fra r-siden nederst på venstre
forstykke slik:
1. rad: Hekle 1 fm i 1. m, *3 lm,
hopp over 1 m, 1 fm i neste m*,
gjenta fra *-* langs oppleggskanten, tilpass slik at lm-buene er
delelig med 2, vend.
2. rad: Hekle 2 lm, 1 fm i 1. lmbue, *5 lm, 1 fm i neste lm-bue, 1
lm, 1 fm i neste lm-bue*, gjenta fra
*-*, slutt med 5 lm og 1 fm i siste
lm-bue, vend.
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