Hefte 1510 Nr 4
Vest med rundt
bærestykke
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 86 (94) 101 (109)
116 cm
Hel lengde: (56) 57 (58) 60 (61) 62
cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT, ALPAKKA
SILKE, TYNN MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Mørk lyng 5173: (250) 250 (300)
350 (350) 400 gram
Tilbehør:
3 knapper
Hjelmtvedt K24075
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 2½ og 3
Heklenål nr 2½

Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3
= 10 cm
Rillestrikk:
Strikk rett på alle pinner frem og
tilbake
For- og bakstykke:
Legg opp (245) 261 (281) 301
(321) 341 masker på rundpinne nr
2½, og strikk 9 pinner rett frem og
tilbake = 5 riller.
Skift til rundpinne nr 3, og fortsett
med glattstrikk, samtidig som de
4 første og 4 siste maskene er

kantmasker og strikkes rett på alle
pinner, litt stramt.
Sett et merke i hver side med (61)
65 (70) 76 (80) 86 masker til hvert
forstykke, og (123) 131 (141) 149
(161) 169 masker til bakstykke.
Strikk til arbeidet måler 5 cm.
Fell ved hvert merke slik: Strikk til
3 masker før merke, ta 1 maske
løs av, 1 rett, trekk den løse
masken over, 2 rett, 2 rett
sammen = 4 masker felt.
Gjenta fellingene hver 5. cm i alt 7
ganger = (217) 233 (253) 273
(293) 313 masker.
Strikk til arbeidet måler (37) 38
(38) 39 (39) 40 cm.
Fell 8 masker i hver side (= 4
masker på hver side av merkene)
til ermehull.
Strikk 1 pinne rett fra rettsiden og
legg opp (70) 72 (74) 76 (78) 80
nye masker til erme i hver side.

fordelt = (137) 141 (151) 161 (171)
181 masker.
Skift til rundpinne nr 2½ og strikk 9
pinner rett frem og tilbake.
Fell av.
Montering:
Hekle en rad krepsemasker langs
forstykkene, med 3 knapphull jevnt
fordelt langs det høyre.
Det øverste ut fra halskanten, det
nederste ut fra ermehullet.
Knapphull: Hekle 3 lm, hopp over
3 masker.
Sy i knapper.

Bærestykke:
= (341) 361 (385) 409 (433) 457
masker.
Bærestykket
skal strikkes
i
rillestrikk over alle maskene.
Strikk 2 pinner frem og tilbake, og
sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Fell til raglan ved hvert merke fra
rettsiden slik: Strikk til 3 m før
merke, ta 1 maske løs av, 1 rett,
trekk den løse masken over, 2 rett,
2 rett sammen = 8 masker felt.
Gjenta fellingene annenhver pinne
i alt (4) 5 (5) 5 (5) 5 ganger = (309)
321 (345) 369 (393) 417 masker.
Strikk (25) 25 (25) 27 (27) 29
pinner rillestrikk, og fell deretter
slik: Strikk 6 rett, *2 rett sammen,
4 rett*, gjenta fra *-*, slutt med 2
rett sammen, 7 rett = (259) 269
(289) 309 (329) 349 masker.
Strikk 17 pinner rillestrikk, og fell
deretter slik: Strikk 5 rett, *2 rett
sammen, 3 rett*, gjenta fra *-*,
slutt med 2 rett sammen, 7 rett =
(209) 217 (233) 249 (265) 281
masker.
Strikk 11 pinner rillestrikk, og fell
deretter slik:
Strikk 5 rett, *2 rett sammen, 2
rett*, gjenta fra *-*, slutt med 2 rett
sammen, 6 rett = (159) 165 (177)
189 (201) 213 masker.
Strikk (9) 9 (11) 13 (15) 17 pinner
rillestrikk, og fell deretter (22) 24
(26) 28 (30) 32 masker jevnt
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