Nr 4
Jakke med lange masker
Størrelse:
(S-M) L-XL
Plaggets mål:
Overvidde: (100) 120 cm
Hel lengde: (48) 51 cm
Ermelengde: (18) 20 cm
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: (300) 350 gram
Tilbehør:
2 knapper
Hjelmtvedt K261084
Veiledende pinner:
Rundp nr 4
Heklenål 3½
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p 4 = 10 cm
Mønster:
1. p: (= r-siden) Strikk 1 kantm, *3
r, 1 vr, 1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt
med 3 r, 1 kantm.
2. p: Strikk 1 kantm, *3 vr, 1 r, 1
vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 3
vr, 1 kantm.
Gjenta 1. og 2. p hele arb.
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r
Jakken strikkes på tvers fra
erme til erme.
På siste p slippes m ned, helt til
oppleggskanten.
Jakken får rette mål, etter at
maskene er sluppet ned.

Erme venstre side:
Legg opp (71) 77 m på rundp nr 4,
og strikk mønster til erme måler
(18) 20 cm. Klipp av garnet.
Legg opp (48) 54 nye m i beg på p
til bakstykke, strikk mønster over
ermem, og legg opp (48) 54 nye m
på slutten av p til forstykke = (167)
185 m.

Strikk mønster over alle m,
innenfor 1 kantm i hver side til arb
måler (17) 23 cm, målt fra de nye
m.
Strikk (83) 92 m (= bakstykke), fell
1 m, strikk p ut.
Venstre forstykke:
Strikk over de (83) 92 første m fra
vr-siden slik:
Strikk 1 kantm, *3 vr, 1 r, 1 kast,
slipp ned den vr m, slik at den
rakner helt ned til oppleggskanten,
1 r*, gjenta fra *-*, slutt med (3) 0
vr, 1 kantm, vend og fell løst av.
Bakstykke:
Strikk ytterligere (16) 16
mønster over bakstykkets m.
La m hvile.

cm

Høyre forstykke:
Legg opp (83) 92 m og strikk 16
cm mønster frem og tilbake som
på venstre forstykke.
L-XL: Beg slik: (1. p = vr-siden) 1
kantm, *1 r, 1 vr, 1 r, 3 vr*, gjenta
fra *-* p ut, slutt med 1 kantm.
Sett bakstykkets m inn på samme
p, samtidig som det legges opp 1
ny m mellom delene = (167) 185
m.
Strikk (17) 23 cm mønster frem og
tilbake over alle m.
Fell de første (48) 54 m, men
strikk et kast motsvarende venstre
forstykke, og slipp ned vr m,
samtidig som det felles av, sett
(71) 77 m på en hj.p til erme, og
fell de resterende (48) 54 m på
samme måte som i beg på p.
Strikk mønster til det gjenstår 2 p
før erme måler (18) 20 cm.
Strikk 1 p fra vr-siden slik:
Strikk 1 kantm, *3 vr, 1 r, 1 kast,
slipp ned den vr m, slik at den
rakner helt ned til oppleggskanten,
1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 3 vr, 1
kantm.
Fell løst av.
Montering:
Løs opp alle m ned til
oppleggskanten.
Sy sm i sidene og ermene.
Heklet kant:
Hekle 1 rad krepsem langs
forkanter, nakke.
Sy i 2 knapper langs forstykke, og
bruk de lange m på høyre
forstykke til knapphull, se foto.

