1697 - Heklet genser med strikkede kanter i Mayflower Easy Care Cotton Merino.
Str.:
Overvidde cm:
Lengde ca. cm:
Fg. 4, Hør meleret, nst.:
Pinne:
Kvalitet:
Strikkefasthed:

S
(M)
L
(XL)
XXL
(XXXL)
100
(104)
108
(112)
116
(120)
65
(67)
69
(71)
73
(75)
10
(11)
12
(13)
14
(15)
Pinne nr. 3, kort rundpinne nr. 3 til halskant, heklenål nr. 3.
Mayflower Easy Care Cotton Merino. 50 % Ull Superwash, 50 % Bomull, 170
m pr. 50 gram.
5 rapporter og 9 rd i mønster heklenål nr. 3½ = 10 x 10 cm.

For å oppnå det beste resultat, anbefaler vi at det strikkes på Knit Pro pinner, som er det
profesjonelle arbeidsredskap til strik.
Mønster.
Mønsterrad: 3 snu luftmasker, * 2 stm, 1 lm og 2 stm i den samme masken, gjenta fra * (= 1 rapport) og
avslutt med 1 stm i siste m = den 3. snu luftmaske.
Gjenta denne raden.
Rygg.
Legg opp 122(134)138(142)150(154) m på p nr. 3
og strikk dobbelt ribb, idet m fordeles slik: 1 km, 1
vrang, * 2 rett, 2 vrang, gjenta fra * og avslutt med
2 rett, 1 vrang, 1 km. Når det er strikket 15 p,
felles m løst av som de viser på den 16. p (vrs).
Ikke bryt garnet. Sett heklenål nr. 3 til og fortsett i
mønster, idet det på 1. rad hekles 3 lm, hopp over
0(1)0(0)1(1) m, hekle 2 stm + 1 lm + 2 stm i den
følgende m, * hopp over 4 m og hekle 2 stm + 1
lm + 2 stm i den følgende 5. m, gjenta fra *, idet
den siste rapporten på str. S + XL dog hekles
allerede i den følgende 4. m og avslutt med 1 stm
i dyen siste m = 3 lm + 24(26)27(28)29(30) rapporter + 1 stm i bredden. Hekle rett opp, idet
mønsterraden gjentas. Når arb måler 65(67)
69(71)73(75) cm, brytes garnet og ryggen er
ferdig.
Forstykke.
Hekles likt som ryggen, bare med halsutskjæring:
Hekle rett opp, til det gjenstår 6 rader til full høyde
i forhold til ryggen) og la de midterste 2(2)3(4)5(6)
rapportene stå uheklet til halsutskjæring og hver
side hekles ferdig for seg. På venstre
forstykkehalvdel rundes halsutskjæringen slik:
Fra høyre side hekles
1. rd (rts): 3 lm, 10(11)11(11)11(11) rapporter,
avslutt med 2 stm + 1 lm + 2 halvstav masker
(hstm) i lm og 1 fm mellom rapportene på den
foregående raden.

2. rd (vrs): Snu med 1 lm og hekle 2 km frem til
lm i midten av rapporten, hekel 2 hstm i rapporten
og fortsett med mønsterrapporter raden ut.
3. rd (rts): 3 lm, 9(10)10(10)10(10) rapporter,
avslutt med 2 stm + 1 lm + 2 hstm i lm og 1 m
mellom rapportene.
4. rd (vrs): Snu med 1 lm og hekle 2 km frem til
lm i midten av rapporten, hekle 2 hstm i rapporten
og fortsett med mønsterrapporter raden ut.
5. rd (rts): 3 lm, 8(9)9(9)9(9) rapporter, avslutt
med 2 stm + 1 lm + 2 hstm i lm og 1 m mellom
rapportene.
6. rd (vrs): Snu med 1 lm og hekle 2 km frem til
lm i midten av rapporten, hekle 2 hstm i rapporten
og fortsett med mønsterrapporter raden ut. Bryt
garnet.
Høyre forstykkehalvdel: Sett garnet til med 1 km
mellom rapportene på rettsiden, så det står 2(2)3
(4)5(6) uheklete rapporter i midten av halsutskjæringen. Herfra hekles halsutskjæringen på
høyre forstykkehalvdel likt som den venstre side,
bare speilvendt.
Ermer.
Legg opp 62(62)66(66)70(70) m på p nr. 3 og
strikk ribb som nede på rygg og forstykke. Fell m
løst av som de viser på den 16. p. Sett heklenålen
til og hekle mønster, idet det hoppes over skiftevis
3 eller 4 m mellom rapportene, så det er 3 lm +
12(12)13(13)14(14) rapporter + 1 stm i bredden
etter den 1. rd. Øk deretter 1 stm i begge sider på
hver 3. rd. Når økingene har gitt 4 nye

stm, hekles disse som en rapport, dvs. at det
allerede på den følgende raden hekles 2 stm + 1
lm + 2 stm i midten mellom de 4 stm. Det skal
hele tiden være 3 snu luftmasker henholdsvis 1
stm ytterst i sidene. Gjenta økingene, til det er økt
totalt 12(12)16(16)20(20) stm i hver side =
3(3)4(4)5(5) hele rapporter = totalt
18(18)21(21)24(24) rapporter i bredden. Når
ermet måler 45(45)46(46)47(47) cm, brytes
garnet. Hekle det andre ermet likt.

Sy skuldersømmene eller hekle de sammen fra
vrangsiden med fastmasker. Halskant: Med
rundpinne nr. 3 strikkes totalt 92(92)100(108)116
(124) m opp langs halsutskjæringen. Strikk rundt i
dobbelt ribb. Når halskanten måler 9 cm, felles m
løst av som de viser. Brett halskanten halvt rundt
til vrangsiden og sy den fast langs innersiden av
halsutskjæringen med elastiske sting. Mål ermebredden oppe og avsett målene på hver side av
skuldersømmene. Sy ermene i. Sy erme- og
sidesømmene.

LH
Montering.

