Nr 1
”Rose”
Heklet og strikket cape
Størrelse:
(XS-S) M (L-XL)
Plaggets mål:
Vidde nederst: Ca (99) 105 (111)
cm + heklekant
Hel lengde: Ca (42) 44 (46) cm +
heklekant
Garn:
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
Garnmengde:
Lys lyng 4622: (350) 350 (400)
gram
Tilbehør:
1 knapp
Veiledende pinner/heklenål:
Rundp nr 4
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
21 m perlestrikk med dobbelt garn
på p nr 4 = 10 cm
1 mønster med heklenål nr 3 = 3
cm
Perlestrikk:
1. p: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra **, slutt med 1 r.
2. p: Strikk r over vr, og vr over r.
Gjenta 2. p
Mønster: Mønsteret er delelig
med 8 + 1.
1. rad: Hekle 1 lm (=1. fm), videre
hekles 1 fm i hver lm.
2. rad: Hekle 1 lm (=1. fm), videre
hekles 1 fm i hver fm.
3. rad: Hekle 1 lm (= 1 fm), *hopp
over 3 fm, 9 st i neste fm, hopp
over 3 fm, 1 fm i neste fm*, gjenta
fra *-* raden ut.
4. rad: Hekle 4 lm (= 1 dbst), hopp
over 1 st, 1 st i neste st, 2 lm,
hopp over 2 st, 1 fm i neste st, *2
lm, hopp over (4 st, 1 fm, 1 st), 1
dbst i neste st, 2 lm, 1 dbst i den
nest siste st i forrige vifte (= kryss),
2 lm, 1 fm i den 5. st på neste
vifte*, gjenta fra *-* raden ut, slutt

med 2 lm, hopp over 2 st, 1 st i
neste st, 1 dbst i fm.
5. rad: Hekle 1 lm (= 1 fm), *hekle
9 st i fm i toppen av viften, hekle 1
fm i lm-buen over krysset*, gjenta
fra *-* raden ut, slutt med 1 fm i
dbst.
Gjenta 4. – 5. rad.
For- og bakstykke:
Legg opp (265) 281 (297) lm med
heklenål nr 3.
Hekle mønster frem og tilbake til
arb måler ca (28) 30 (32) cm, slutt
med helt mønster.
Alle videre mål tas herfra.
Klipp av tråden, og fortsett slik:
Strikk opp (209) 221 (233) m med
dobbelt garn på rundp nr 4 langs
siste rad, og strikk perlestrikk
frem og tilbake.
Når arb måler 3 cm felles (18) 20
(22) m jevnt fordelt ved å strikke 3
r/vr sm i alt (9) 10 (11) ggr = (191)
201 (211) m.
Gjenta fellingene når arb måler 6
cm = (173) 181 (189) m.
Når arb måler 9 cm felles (30) 32
(32) m jevnt fordelt ved å strikke 3
r/vr sm i alt (15) 16 (16) ggr =
(143) 149 (157) m.
Når arb måler 12 cm felles 32 m
jevnt fordelt ved å strikke 3 r/vr sm
i alt 16 ggr = (111) 117 (125) m.
Strikk til arb måler 14 cm.
Fell av med r og vr m.
Montering:
Hekle kant rundt boleroen:
1. omg: Hekle (fra r-siden) 1 omg
fm med heklenål nr 3 rundt hele
boleroen, Ikke for stramt.
I hvert hjørne hekles 3 fm i samme
m. Ta sm med 1 kjm i 1. fm.
M-tallet må være delelig på 6 + 1.
2. omg: Hekle 1 lm (= 1. fm), *4
lm, hopp over 2 fm, 1 fm i neste
fm*, gjenta fra *-*, slutt med 4 lm,
hopp over 2 fm, ta sm med 1 kjm i
1. fm.
3. omg: Hekle kjm frem til midten
av lm-buen, 1 lm (= 1. fm), i neste
lm-bue hekles 9 st, *1 fm i neste
lm-bue, i neste lm-bue hekles 9
st*, gjenta fra *-* omg rundt.
Ta sm med 1 kjm i 1. fm.
Sy i knapp på venstre side, bruk
heklekanten som knapphull.

