Logo liten

12 mm

Pay-off liten

NORSK - NORWEGIAN

Hefte 1311, Line
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (83) 86 (94) 103 (110)
120 cm
Hel lengde: ca (55) 56 (58) 60 (61)
62 cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Mørk grå 5870: (250) 300 (350)
400 (450) 450 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6
Heklenål nr 6
Strikkefasthet:
16 m glattstrikk på p nr 6 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (132) 138 (150) 164
(176) 192 m på rundp nr 6 og
strikk glattstrikk til arb måler (38)
38 (39) 40 (40) 40 cm.
Sett et merke i hver side med (66)
69 (75) 82 (88) 96 m til hver del.
Fell 6 m i hver side til ermehull (=
3 m på hver side av merkene).
Legg arb til siden og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (38) 40 (42) 44 (46) 46
m på strømpep nr 6. Sett et merke
rundt første og siste m.
Strikk glattstrikk og øk 1 m på hver
side av merke hver (6.) 5½. (5.) 5.
(5.) 4½. cm til i alt (52) 56 (60) 62
(64) 66 m. Strikk til erme måler 47
cm, eller ønsket lengde.
Fell 6 m midt under erme. Legg
arb til side og strikk et erme til på
samme måte.

Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (212) 226 (246) 264
(280) 300 m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning. Strikk glattstrikk
og fell til raglan ved hvert merke
slik: Strikk 1 r, 2 r sm, *strikk til 3
m før merke, 2 vridd r sm, 2 r, 2 r
sm*, gjenta fra *-* til det er strikket
i alt 3 ggr, strikk til det gjenstår 3
m, 2 vridd r sm, 1 r = 8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver omg i
alt (11) 12 (12) 13 (14) 15 ggr.
Fell de midterste (8) 11 (11) 12
(12) 14 m til hals. Strikk videre
frem og tilbake, samtidig som det
felles 2 m i beg av hver p hele
tiden og det felles til raglan der det
er mulig.
Strikk til det er felt i alt (17) 18 (19)
20 (21) 22 ggr på bakstykke.
Fell av.
Montering:
Sy sm under ermene.
Hekle en omg fm rundt halsen
med heklenål nr 6.

