
Design: ZeDe Barn toving
KlassiskUng

Hettegenser

Str.:   S (M) L       
Garn:   Hifa 3 
Mengde: Stålgrå 6052 - 450 (500) 550 g
    Svart 6053 - 350 (400) 450 g
Pinner:  Rundpinne og strømpepinner 3,0 og 4,0
Overvidde:  Ca. 92 (98 ) 102 cm
Hel lengde:  Ca. 57 (60)  63 cm
Strikkefasthet:  22 m mønster på p. nr. 4 = 10 cm
   20 m glattstrikk på p. nr. 4 = 10 cm

Bolen:
Legg opp 204 (216) 228 m på p. nr. 3,0 med bunnfargen og strikk 2 
riller, 2 p glattstrikk, 2 riller, 2 p glattstrikk, 2 riller, 1 p glattstrikk. Skift 
til p nr. 4,0 og strikk mønster i to farger etter diagrammet.

Når arbeidet måler 38 (40) 42 cm felles 12 m i hver side (2 mønster). 
Legg arbeidet til side.

Erme:
Legg opp 54 (60) 66 m på p nr. 3,0 med bunnfargen og strikk rillemønsteret som på bolen. Skift til p.nr. 4,0 og strikk 
mønster i to farger etter diagrammet. Øk 2 m midt under ermet hver 5. omgang til 90 (96) 102 m. (Strikk de nye 
maskene med i mønsteret.) Strikk til ermet måler 42 (44) 46 cm, og fell 12 m midt under ermet. Husk å avslutte med 
samme mønsteromgang som på bolen.

Strikk det andre ermet på samme måte.

Bærestykke:
Sett delene sammen på rundpinne. Begynn på ryggen. Strikk 1 rad uten felling, der raglanmaskene (2 stk.) strikkes i 
bunnfargen. (Disse strikkes i bunnfargen på hver omgang.) På neste omgang strikkes 1 r i bunnfargen, 2 r sm, strikk 
mønster til det er 3 m igjen til ermet. Strikk 2 vridd r sammen, 2 m i bunnfargen, 2 r sm, mønster osv. ut omg. Fell til 
raglan på hver omgang 3 (4) 5 ganger, og deretter på annenhver omgang til det er igjen 96 (104) 104 m på omgan-
gen. Skift til p nr. 3,5 og strikk 2 riller.

Hette:
Hetten strikkes frem og tilbake på rundp. nr. 4,0 i bunnfargen. På første p økes jevnt fordelt til 110 m (utenom de 5 
første og siste m). Strikk 5 m rille på hver side av hetten, og de andre m i glattstrikk. Når hetten måler 38 (39) 40 cm 
settes maskene på en tråd. Legg hetten dobbelt og mask sammen med maskesting på toppen av hetten.

Montering:
Sy sammen ermeåpning og fest alle tråder. 



Design: ZeDe Barn toving
KlassiskUng

Hettegenser

Str.:  4-6 (8-10) 12-14      
Garn:  Hifa 3 
Mengde:  Stålgrå 6052 - 300 (350) 400 g
   Svart 6053 - 200 (250) 300 g  
Pinner:  Rundpinne og strømpepinner 3,0 og 4,0
Overvidde: 76 (84) 90 cm
Strikkefasthet: 22 m mønster på p. nr. 4 = 10 cm
  20 m glattstrikk på p. nr. 4 = 10 cm

Bolen:
Legg opp 168 (180) 192 m på p. nr. 3,0 med bunnfargen og strikk 2 riller, 2 p glattstrikk, 2 riller, 2 p glattstrikk, 2 riller, 
1 p glattstrikk. Skift til p nr. 4,0 og strikk mønster i to farger etter diagrammet.

Når arbeidet måler 30 (34) 38 cm felles 8 m i hver side. Legg arbeidet til side.

Erme:
Legg opp 42 (42) 48 m på p nr. 3,0 med bunnfargen og strikk rillemønsteret som på bolen. Skift til p. nr. 4,0 og 
strikk mønster i to farger etter diagrammet. Øk 2 m midt under ermet hver 4. omgang til 72 (80) 88 m. (Strikk de nye 
maskene med i mønsteret.) Strikk til ermet måler 25 (33) 38 cm, og fell 8 m midt under ermet. Husk å avslutte med 
samme mønsteromgang som på bolen.

Strikk det andre ermet på samme måte.

Bærestykke:
Sett delene sammen på rundpinne. Begynn på ryggen. Strikk 1 rad uten felling, der raglanmaskene (2 stk.) strikkes i 
bunnfargen. (Disse strikkes i bunnfargen på hver omgang.) På neste omgang strikkes 1 r i bunnfargen, 2 r sm, strikk 
mønster til det er 3 m igjen til ermet. Strikk 2 vridd r sammen, 2 m i bunnfargen, 2 r sm, mønster osv. ut omg. Fell til 
raglan på hver omgang 3 (4) 5 ganger, og deretter på annenhver omgang til det er igjen 82 (86) 90 m på omgangen. 
Skift til p nr. 3,5 og strikk 2 riller.

Hette:
Hetten strikkes frem og tilbake på rundp. nr. 4,0 i bunnfargen. På første p økes jevnt fordelt til 96 (100) 104 m (ikke øk 
på de 5 første og siste m). Strikk 5 m rille på hver side av hetten, og de andre m i glattstrikk. Når hetten måler 34 (35) 
36 cm settes maskene på en tråd. Legg hetten dobbelt og mask sammen med maskesting på toppen av hetten.

Montering:
Sy sammen ermeåpning og fest alle tråder. 
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