
Design: Ragnhild Tvedt -  ZeDe Barn

KlassiskUng

Jakke og skjørt toving
Jakke og skjørt
Størrelser: S (M) L

 Overvidde: 85 (90) 97 cm
Hel lengde: 49 (50) 52 cm
Underarmslengde: 43 (45) 45 cm
Livvidde: 70 (75) 80 cm
Hoftevidde skjørt: (90) cm
Lengde fra livet: (60) cm

 Garnforbruk: Ask Hifa 2, 100 % ull  
 Jakke: Gråmelert 6055 450 (500) 500 g
 Skjørt: Gråmelert 6055 250 (300) 350 g 

Pinneforslag: Rundpinne nr. 2,5 og 3 
Heklenål nr. 3
Strikkefasthet: 24 x 32 = 10 x 10 cm
Kontroller strikkefastheten. Skift til tynnere eller tykkere pinner etter 
behov.

 Jakke
Bolen:
Legg opp 201 (213) 229 m på p. rundp. nr. 2,5.  NB! Arbeidet strikkes 
frem og tilbake.
Strikk 3 p perlestrikk (1 r, 1 vr). Skift til p. nr. 3,0. Strikk deretter møn-
sterstrikk utenom de 2 ytterste m i hver side som strikkes i perles-
trikk hele veien opp. NB! Første p mønster starter fra vrangsiden av 
arbeidet. Sett merketråder i sidene slik: Strikk 62 (65) 69 m, sett en 
merketråd, strikk 97 (103) 111 m, sett en merketråd, strikk 42 (45) 49 
m. Når arb. måler 5 cm felles 2 m i hver side. Gjenta fellingen når arb. 
måler 10 og 15 cm. Øk igjen 2 m i hver side når arb. måler 20 og 25 cm 
(= 197 (209) 225) m). Når arb. måler 36 (36) 37 cm strikkes 57 (60) 64 
m, fell 8 m, strikk 87 (93) 101 m., fell 8 m strikk 37 (40) 44 m. Legg arb. 
til side.

Ermer:
Legg opp 52 på p. nr. 2,5. Strikk 3 p perlestrikk. Skift til p. nr. 3,0. Strikk mønster som på bolen, og øk 1 m i hver side 
av arb på første omg. Øk videre 1 m i hver side midt under ermet hver 2,5. (2.) 1,5. cm til 80 (84) 88m. Når ermet 
måler 43 (45) 45 cm felles 8 m midt under ermet. Strikk det andre ermet på samme måte. 

Raglan:
Sett ermene inn på rundpinnen (der fellingene på bolen er).  Strikk nå raglanfelling på hver 2. omgang ved de fire 
sammenstrikkingene av erme og bol: 2 m sammen, ta 1 m løst av, strikk neste m rett og ta den løse over. 

Når arb. måler ca. 42 (42) 43 cm felles for hals: Fell av 23 m på det bredeste forstykket og 3 m på det smaleste 
forstykket. Fortsett deretter fellingene på begge forstykker hver 4. omgang slik: Fell 2m, og deretter 1 m til arbeidet 
måler hel lengde.

Heklekanter:
Begynn oppe på det brede forstykket og hekle bortover: *1 st, 2 lm, hopp over 2 m*. Gjenta til 8 ruter, km i raden oven-
for, slik at det blir 9 ruter tilbake, snu, 10 ruter på 3. rad. På det smale forstykket hekles tilsvarende: 1 rute på første 
rad, 2 ruter på 2. rad og 3 ruter på 3. rad.
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Begynn nå nederst på det brede forstykket og hekle ruter på samme måte oppover langs knappekanten (46) 46) 47 
ruter. 

Tungekanten begynner ved den ene raglanfellingen på bakstykket. *Hekle 5 st i samme m, hopp over 2 m, 1 fm i 
neste m, hopp over 2 m.* Gjenta rundt hele arbeidet unntatt på knappekanten på det smale forstykket. Her hekles 
staver i hver maske. Pass på at det blir jevnt med kanten på det brede forstykket.

Skjørt
Arb strikkes rundt på rundp nedenfra og oppover. 
Legg opp 263 (275) 287 m på rundp 2,5. Strikk 3 omg perlestrikk. Skift til p nr. 3,0 og strikk glattstrikk. 
Når arb. måler 14 cm felles det 23 m jevnt fordelt = 240 (252) 264 m. Når arb måler 30 cm settes det 6 merker i arb 
slik: Strikk 37 (39) 41 m sett 1. merke, strikk 46 (48) 50 m sett 2. merke, strikk 37 (39) 41 m sett 3. merke (= i siden), 
strikk 37 (39) 41 m sett 4. merke, strikk 46 (48) 50 m sett 5. merke, strikk 37 (39) 41 m sett 6. merke (= i siden). På 
neste omg felles det 1 m på hver side av 3. og 6. merke slik: før merket: 2 r sm, etter merket: Ta 1 m løst av p som 
om den skulle strikkes rett, 1 r, løft den løse m over. Gjenta fellingen på henholdsvis hver 6. og 7. omg totalt 12 
ganger. 
NB! Samtidig med 7.felling starter også fellingene til innsnitt ved de andre 4 merkene slik: Fell etter 1. og 4. merke og 
før 2. og 5. merke.  Gjenta disse fellingene på henholdsvis hver 6. og 7. omg totalt 6 ganger (dvs. samme omg som 
det felles i sidene). Etter alle fellinger er det 168 (180) 192  m på p. Ta bort 1., 2., 4. og 5. merke. 
Fortsett med glattstrikk til arb måler ca .55 cm eller ønsket lengde. Bytt til p nr. 2,5 og strikk vr.bord (1 r, 1 vr) 5 cm. På 
neste omg. økes 1 m mellom hver 3. m. Fell løst av.
 
Heklekant:
Begynn i siden og hekle: *5 st i samme m, hopp over 2 m, 1 fm i neste m, hopp over 2 m*. Gjenta fra *-* hele veien 
rundt.

Montering:
Sy sammen under ermene. Fest alle tråder.
Damp arbeidet, slik at heklekantene blir rette og fine.

= rett
= vrang


