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Flott bunadspreget jakke
Str.: 2 (3-4) 5-6 (7-8) år     
Garn: Ask - Hifa 2 ullgarn
  Mørk korallrød  nr. 6111  100 (100) 150 (200) g
  Korallrosa nr 6112 50 (50) 50 (100) g
  Hvit nr. 6046  50 (50) 50 (50) g
  Svart nr 6053   50 (50) 50 (50) g
  Messing nr. 6092  50 (50) 50 (50) g
  Blå nr. 6082   50 (50) 50 (50) g
Pinner: Rundpinne (60 cm) og strømpep nr. 3 og heklenål nr. 3 
Overvidde: 70 (75) 80 (90) cm
Hel lengde: 34 (36) 40 (44) cm
Underermslengde: 20 (22) 25 (28)
Strikkefasthet:   24 m mønster på p. nr. 3 = 10 cm
  
Bolen:
Legg opp 169 (179) 193 (217) m (inkl. 4 klippem midt foran som strik-
kes r) på rundp nr. 3 med rødt og strikk 1 rille (= 1 omg r, 1 omg vr). 
Fortsett med mønster etter diagrammet. (De 4 klippem strikkes utenom 
mønster). Når arb. måler 21 (22) 24 (26) cm felles for ermehull, og 
arbeidet deles i to: Strikk (utenom klippem) 37 (40) 43 (49) m, fell 8 m, 
strikk 75 (79) 87 (99) m, fell 8 m, strikk 37 (40) 43 (49)m. Kutt tråden. 
Strikk videre for- og bakstykket frem og tilbake hver for seg.

Forstykket:
Begynn på vrangen og strikk vrang tilbake. Fell så (på retten) ytterligere 1, 1 (1, 1) 1, 1, 1( 1, 1, 1, 1) m til ermehull 
på hver 2. p. på hver side.  Når forstykket måler 25 (29) 31 (36) cm felles til hals 10 (12) 14 (16) m midt på arbeidet 
(dette er inkl. klippem). Deretter felles til halsutringing på hver 2. p 3, 2 m, deretter 1 m til du har igjen 22 (24) 26) 28 
m. Når ermehullet måler 11 (12) 14 (16) cm settes de ytterste 11 (12) 13 (14) m på en maskenål. Strikk ytterligere 
en gang frem og tilbake på de resterende 11 (12) 13 (14) og sett dem også på en maskenål. Strikk andre siden av 
forstykket på samme måte.
Bakstykket:
Fell til ermehull som på forstykket. Strikk også skuldrene på samme måte, og fell av de siste 27 (27) 29 (35) m i 
halsen til slutt.
Ermer:
Legg opp 41 (41) 45 (47) m på strømpep. nr. 3 og strikk 1 rille. Strikk mønster etter diagrammet. Øk samtidig 2 m un-
der hvert erme hver 4. omg. til 65 (69) 75 (87) m. Når arb. måler 20 (22) 25 (28) cm strikkes frem og tilbake, samtidig 
som det felles 3 m i hver side på hver 2. omg. til det ikke er flere m igjen. Strikk det andre ermet på samme måte.
Montering:
Fest alle tråder. Strikk sammen skuldrene på vrangen. Sy i ermene, men rynk dem øverst, slik at det blir puffermer. 
Sy to maskinsømmer i klippemaskene, og klipp opp imellom. 
Heklekant:
Det skal hekles kant rundt ermene og nede på jakken. Nede på kanten: Begynn heklekanten nede i den ene siden 
med heklenål 3 mm. Hekle 1 kjm i første m, *hopp over 2 m, hekle 3 st i neste m, 1 picot (= 3 lm, 1 kjm i første lm), 
3 st i samme m, hopp over 2 m, 1 fm i neste*. Gjenta fra * - * ut raden, avslutt med 1 kjm i siste m. (pga masketallet 
ikke "går opp" i enkelte str må heklekanten tilpasses i disse).

Hekle tilsvarende kant på ermene.
Sy på fløyelsbåndet.
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Begynn her på ermet str. 2 + 3-4 år

Begynn her på ermet str. 5 - 6 år

Begynn her på ermet str. 7 - 8 år

Begynn her på bolen str. 7 - 8 år
Begynn her på bolen str. 5 - 6 år

Begynn her på bolen str. 2 år

Begynn her på bolen str. 3 - 4 år


