Logo liten

12 mm

Pay-off liten

NORSK - NORWEGIAN

Nr 11

JAKKE
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Jakke med bobler på kragen
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(4) 6 (8) 10 år
Plaggets mål:
Overvidde: (69) 72 (76) 81 cm
Hel lengde: (41) 45 (49) 53 cm
Ermelengde: (27) 31 (34) 37 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
SOFT
ALPAKKA
(80
%
babyalpakka, 20 % akryl, 50 gram
= ca 100 meter)
Garnmengde:
Fersken 4312: (200) 250 (300) 300
gram
Tilbehør:
6 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5 og 6
Heklenål nr 5
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 6 = 10 cm
Boble:
Hekle 1 dbst, men stopp når det
gjenstår 2 løkker på nålen. Hekle
ytterligere 6 dbst på samme måte,
til det er i alt 8 løkker på nålen, ta
kast på nålen og trekk gjennom alle
løkkene. Hekle 1 lm, hvor tråden
strammes godt, slik at boblen
samles i toppen.
Første og siste m er kantm som
strikkes hele tiden r
For- og bakstykke:
Legg opp (104) 108 (112) 120 m
på rundp nr 5, og strikk 4 cm vrbord frem og tilbake slik: (1. p = vrsiden) 1 kantm, 2 vr, *2 r, 2 vr*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
kantm.
Skift til rundp nr 6, og strikk
glattstrikk, samtidig som det på 1.

p felles jevnt fordelt til (96) 100
(106) 112 m.
Strikk til arb måler (26) 29 (32) 35
cm, fell til ermehull slik: Strikk (22)
23 (24) 26 m, fell (3) 3 (4) 3 m,
strikk (46) 48 (50) 54 m, fell (3) 3
(4) 3 m, strikk (22) 23 (24) 26 m.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (46) 48 (50) 54 m.
Strikk og fell til ermehull i hver side
annenhver p (2,1,1) 2,1,1 (2,1,1)
2,1,1,1 m = (38) 40 (42) 44 m.
Når ermehullet måler (14) 15 (16)
17 cm, felles de midterste (18) 18
(20) 20 m til nakke, samtidig som
det skråfelles til skulder på hver p
fra ermesiden (5,5) 5,6 (5,6) 6,6
m.
Forstykker:
= (22) 23 (24) 26 m.
Strikk og fell til ermehull i siden
som på bakstykket = (18) 19 (20)
21 m.
Når ermehullet måler (11) 12 (13)
14 cm, felles (4) 4 (5) 5 m mot
halsen. Fell ytterligere mot halsen
annenhver p 2,1,1 m.
Skråfell til skulder i samme høyde,
og likt som på bakstykket.
Strikk det andre forstykke på
samme måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (28) 32 (32) 36 m på
strømpep nr 5, og strikk 4 cm vrbord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til strømpep nr 6. strikk 1 omg
glattstrikk, samtidig som m-tallet
reguleres til (28) 29 (31) 34 m.
Sett et merke rundt 1. m =
merkem.
Fortsett med glattstrikk og øk 1 m
på hver side av merkem når arb
måler (6) 6 (9) 9 cm. Gjenta hver
3. cm i alt (3) 4 (5) 5 ggr = (34) 37
(41) 44 m.
Når ermet måler (27) 31 (34) 37
cm, eller ønsket lengde, felles
merkem. Strikk frem og tilbake, og
fell til ermetopp i hver side
annenhver
p,
(2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2)
2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2
(2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2)
2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3 m
= (3) 4 (6) 7 m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.

Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermer.
Krage:
Hekle (fra r-siden) (73) 73 (76) 76
fm med heklenål nr 5 langs halsen.
1. rad: Vend med 1 lm, hekle 1 fm i
1. fm, *2 lm, hopp over 1 fm, hekle
boble i neste fm, 2 lm, 1 fm i neste
fm*, gjenta fra *-* raden ut.
2. rad: Vend med 5 lm, 1 fm i 2-lmbuen, 1 fm i toppen av boblen, *3
lm, 1 fm i toppen av neste boble*,
gjenta fra *-* raden ut, slutt med 3
lm, 1 st i siste lm-bue.
3. rad: Vend med 3 lm, *hekle
boble i den midterste lm i 3-lmbuen, 2 lm, 1 fm i fm, 2 lm*, gjenta
fra *-* raden ut, men øk 1 boble
ved hver skulder slik: I 3-lm-buen
ved skuldersømmen hekles boblen
i den 1. av lm i 3-lm-buen, 2 lm, 1
fm i den 2. av lm i 3-lm-buen, 2 lm,
hekle boble i den 3. av lm i 3-lmbuen = 1 boble økt.
I slutten av raden sluttes mønstret
slik: Hekle boble i midterste lm i
siste 3-lm-bue, 2 lm, 1 st i den
midterste av de 5 lm i slutten av
raden.
4. rad: Vend med 1 lm, 1 fm i st, *3
lm, 1 fm i toppen av boblen*,
gjenta fra *-* raden ut, slutt med 3
lm, 1 st i siste lm-bue.
5. rad: Vend med 3 lm, hekle
boble i den midterste lm i 3-lmbuen, *2 lm, 1 fm i fm, 2 lm, hekle
boble i den midterste lm i 3-lmbuen*, gjenta fra *-* raden ut, slutt
med 1 st i siste lm-bue.
6. rad: Vend med 1 lm, 1 fm i
toppen av boblen, *3 lm, 1 fm i
toppen av boblen*, gjenta fra *-*
raden ut.
Venstre forkant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p på rundp nr
5 langs venstre forkant.
M-tallet må være delelig på 4.
Strikk 5 p vr-bord frem og tilbake
(1. p = vr-siden) 1 kantm, 2 vr *2 r,
2 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.
Fell av med r og vr m.

Høyre forkant:
Strikk som venstre, men med 6
knapphull jevnt fordelt på 2. p. Det
øverste og nederste knapphullet 24 m fra kanten
Knapphull: Fell 2 m, som legges
opp igjen på neste p.
Hekle 1 rad fm med heklenål nr 5
langs kragens ytterkant.
Sy i knapper.

