Tema 19 Nr 31
Tovet vest, voksen
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål før toving:
Overvidde: (96) 103 (108) 115
(122) 130 cm
Hel lengde: (57) 59 (61) 62 (64)
65 cm
Plaggets mål etter toving:
Overvidde: (80) 85 (90) 96 (102)
108 cm
Hel lengde, målt midt bak: (48)
49 (50) 51 (52) 52 cm
Garn:
tove (100 % ren ny ull, 50 gram
= ca 160 m)
Garnmengde:
Vinrød 4345: (250) 250 (250)
300 (300) 300 gram
Tilbehør:
3 knapper
Veiledende pinner:
Nr 4
Heklenål nr 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm i bredde
For og bakstykket:
Legg opp (196) 208 (220) 232
(248) 264 m og strikk rett fram
og tilbake til det er 16 riller.
Strikk
videre
med
denne
inndeling: 6 m rillestrikk (=
forkant, (184) 196 (208) 220
(236) 252 m glattstrikk, 6 m
rillestrikk (= forkant). Strikk med
denne inndeling til arb måler
(38) 40 (42) 43 (44) 44 cm.
Fell for ermehull fra rettsiden
slik: Strikk (47) 50 (53) 56 (60)
64 m, fell 7 m, strikk (88) 94
(100) 106 (114) 122 m, fell 7 m,
strikk (47) 50 (53) 56 (60) 64 m.
Strikk hver del for seg.
Bakstykket: Strikk glattstrikk
fram og tilbake og fell 1 m i hver
side annenhver p (4) 4 (4) 5 (5)
5 ganger. La m være på p.
Forstykkene:

Strikk glattstrikk fram og tilbake
og fell for ermehull som på
bakstykket. Mn når det gjenstår
2 riller på forkanten, lages
knapphull på høyre side, ved å
felle 3 m, som legges opp igjen
på
neste
p.
Strikk
ferdig
forstykket. La m være på p.
Heklet rund sal:
Hekle 1 fm i hver m på høyre
forstykke, legg opp (44) 46 (50)
54 (58) 62 lm over ermet,
fortsett med 1 fm i hver m på
bakstykket, legg opp (44) 46
(50) 54 (58) 62 lm over ermet,
hekle 1 fm i hver m på venstre
forstykke. Vend.
Hekle 1 st i første m, 1 st i neste
m, *1 lm, hopp over 1 m, 1 fm i
neste m.* Gjenta fra *-* hele
raden (antall lm-buer må være
delelig på 2 + 1).
Vend arb. Begynn med 5 lm (= 1
dbst, 1 lm, *hekle 4 dbst (en i
hver m/st) sammen til en, 3 lm*.
Gjenta fra *-* hele raden.
Avslutt med 1 lm (i stedet for 3),
1 dbst i siste m. Vend.
Neste rad: 4 lm (= 1 dbst), *3
dbst i samme m i toppen av de
sammenhekla dbst*. Gjenta fra
*-* hele omg. Avslutt med 1 dbst
i siste m. Vend.
Neste rad: Beg med 3 lm = 1.
st, hekle 1 st i hver st hele
raden.
Gjenta denne rad til den hekla
delen måler ca (6) 7 (7) 8 (8) 9
cm. På siste rad korrigeres
antallet st slik at det er delelig på
4 + 2 st.
Neste rad: 1 st i hver av de
første 2 st, *2 lm, hopp over 2
st, 1 st i hver av de neste 2 st*.
Gjenta fra *-*.
Neste rad: 1 st i hver av de
første 2 st, *1 lm, hopp over 2
lm, 1 st i hver av de neste 2 st*.
Gjenta fra *-*.
Neste rad: 1 st i hver av de
første 2 st, *1 lm, hopp over 1
lm, 1 st i hver av de neste 2 st*.
Gjenta fra *-* hele raden.
Neste rad: Gjenta forrige rad til
den hekla delen måler ca (11) 11
(12) 13 (14) 15 cm.
Neste rad: Hekle 1 st i hver st
(hopp over lm).
Hekle rader med st til den hekla
delen måler ca (14) 14 (15) 16
(17) 18 cm.
Avslutt med 4 rader fm. På 3. rad
lages 1 knapphull på høyre side,

2 fm fra kanten. Knapphull, hekle
3 lm, hopp over 2 m, neste rad
hekles 2 fm i lm-buen.
Ermehullskant: Hekle en omg
fm rundt hele ermehullet. Ta
sammen med 1 kjm.
Tov plagget i maskin. Toving, se
side 1.
Sy i knapper. Bruk et hull i
mønsteret som det midterste
knapphullet.
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