
Design: Ragnhild Tvedt -  ZeDe Barn

KlassiskUng

Jakke med hette toving
Jakke med hette og heklekanter 

Størrelse: S (M) L 
 Overvidde: 86 (93) 100 cm

Hel lengde: 73 (74) 75 cm
Underarmslengde: 49 (48) 47 cm
Garnforbruk: Hifa Trollgarn, 100 % ullgarn, ca 114 m pr 100 g

 Melert brun 706: 1000 (1100) 1150g
Pinner: Rundp og strømpep. nr. 5,5 heklenål nr. 5,0.
Strikkefasthet:  14 m x 21 omg. = 10 x 10 cm

 Kontroller strikkefastheten. Skift til tynnere eller tykkere pinner ved behov.
 

Bolen:
Legg opp 118 (130) 146 m på dobbel p nr. 5,5. Strikk 1 r, *kast, 2 r sm*. 
Gjenta fra *-* og avslutt med kast, 1 r. Strikk glattstrikk frem og tilbake, og øk 
videre 1 m i hver side med kast på hver p til 141 (153) 169 m. Strikk nå rett 
opp, men begynn hver p på retten med 1 r, 1 kast, 2 r sm. Samtidig tas inn 
2 m i hver side når arbeidet måler 10 cm, 15 cm, 20 cm og 25 cm. Når arb. 
måler 35 cm økes 2 m i hver side. Gjenta økningen når arb. måler 45 cm (= 
133 (145) 161 m). Når arb. måler 50 (51) 52 cm felles til ermehull slik: Strikk 
29 (32) 36 m, fell 8 m, strikk 59 (65) 73 m, fell 8 m, strikk 29 (32) 36 m. Legg 
arb. til side.

Ermer:
Legg opp 37 (37) 37 m på dobbel p nr. 5,5. Sett m på strømpep og strikk 

rundt. Strikk 1 r, *kast, 2 r sm*. Gjenta fra *-* og avslutt med kast, 1 r. Fortsett med glattstrikk. Når arb. måler 17 (11) 5 
cm økes 2 m midt under ermet.  Fortsett økningen hver 10. (9.) 8. omg. til 45 (49) 55 m. Når arb. måler 42 (41) 40 cm 
felles 8 m midt under ermet. Strikk det andre ermet på samme måte.

Bærestykke:
Sett alle delene inn på en pinne. Sett merketråder ved sammenføyningene = 191 (211) 239 m. Fell nå raglan slik: Før 
merketråden: 2 r sm, 1 r
Etter merketråden: 1 r, ta 1 m løs av p, 1 r, løft den løse m over. 
NB! Les hele avsnittet før du fortsetter!
Etter 10 (11) 12 fellinger, felles videre på hver 2. omg. slik: Siste m på raglanfellingen før ermet løftes av, strikk første 
m på ermet r, løft den løse m over.  Strikk sammen siste m på ermet og første m på raglanfellingen. Strikk disse fellin-
gene til det gjenstår en m på ermet med en fellem på hver side.  Fell nå motsatt vei, mot for og bakstykket, slik at ved 
ermet strikkes 2 m r sm, 1 r (ermet), løft av 1 m, strikk 1 r, løft den løse m over.  Fell på hver 2. p til du har 6 m igjen på 
hvert forstykke. Samtidig: Når arb. måler 62 (64) 65 cm, felles på forstykkene på hver 2. p til hals 6, 2 m, deretter 1 m 
på hver 2. p. til 6 m igjen på hvert forstykke. Samtidig: når du har 8 m igjen på hvert forstykke, felles 19 m av midt bak.

Hette:
Plukk opp 82-90 m rundt halsen og strikk glattstrikk frem og tilbake ca. 35 cm. Del arbeidet på 2 pinner, og strikk 
hetten sammen.

Montering:
Fest alle tråder, og sy sammen under ermene.
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Jakke med hette toving
Heklekanter:
Begynn med knappekanten på venstre forstykke. Hekle 1 halvstav i hvert “hull”. Hekle ytterligere 1 rad med hst.
I knapphullskanten hekles 1 trippelstav (trst) i hvert hull.

Begynn nå kanten nede på venstre forstykke. 
Rad 1: Hekle 1 st i hver av hst. Fortsett med 2 st i første “hull”, 1 st i neste. Fortsett slik på skråkanten med vekselvis 
2 st og 1 st. På den rette kanten nede hekles 2 st i hvert “hull”, deretter vekselvis 2 og 1 st på skråkanten igjen. Avs-
lutt med 2 st i trst = 167 (179) 195 st. 
Rad 2:  Hekle 1 rad med st, men juster antallet st til 169 (181) 199 st.
Rad 3: På neste rad hekles 3 lm, *1 lm, hopp over en st, 1 st*. Gjenta fra *-*.
Rad 4:  2lm, 2 fm, *1 picot (= 3 lm, 1 fm i første lm), 6 fm* Gjenta fra *-* og avslutt med 1 picot, 3 fm.
Rad 5: 8 lm, *hopp over picot + 2 fm, 1 fm i neste fm, 7 lm*. Gjenta fra *-* ut raden, og avslutt med 1 fm i kanten.
Rad 6: Hekle i hver lm-bue slik: 1 fm, 1 hst, 1 st, 2 dbst, 1 st, 1 hst, 1 fm.

Hekle disse radene også på begge ermene. Husk å justere antall st til delelig med 6 + 1 m.

Nå hekles en tungekant som begynner nederst på høyre forstykke ved første “hull”. Hekle 1 fm rundt st. Hekle 1 picot. 
Hekle videre 1 fm rundt hver av 2., 3. og 4. st. Hekle 1 picot. Videre hekles 1 fm rundt hver av 5., 6. og 7. st. Fortsett 
slik langs hele knapphullkanten oppover, fortsett videre rundt hetten (her hekles fm i hver m), og ned langs knappe-
kanten.

Fest alle tråder. Damp hetten, slik at den blir glatt på toppen.


