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MASKINTOVEDE VESKER

Maya (100 % ull. Nøste ca. 50 g = 125 m)
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Ca. 16 m og 22 p rillestr på p 5.5 = 10 x 10 cm
Ca. 35 cm (ferdig mål etter vask)
Ca. 32 cm (ferdig mål etter vask)
Ca. 34 cm (ferdig mål etter vask)
Ca. 250 g (A: fg 17504 / B: 17506)
5.5 mm
5.5 mm, 60 cm
5.5 mm
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• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder
den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.

FORKORTELSER

arb=arbeid(et), dst=dobbelstav, fg=farge, fm=fastmaske, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske,
lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, m=maske, omg=omgang, p=pinne, r=rett, rillestr=rillestrikk, sm=sammen, st=stav

FORKLARINGER

Lm: Lag en løkke, *stikk nålen inn i løkken, kast på nålen og trekk det gjennom løkken. Gjenta fra * til ønsket antall lm.
Fm: Stikk nålen ned i en av m på forrige rad/omg kast på nålen, trekk det gjennom 1 m (2 m på nålen), kast på nålen
og trekk det gjennom disse 2 m.
St: Lag et kast på nålen, stikk nålen ned i en m på forrige rad/omg, kast på nålen og trekk det gjennom m (3 m på nålen),
*kast, trekk det gjennom 2 m, gjenta fra * 1 gang til.
Dst: Lag 2 kast på nålen, stikk nålen ned i en m på forrige rad/omg, kast, trekk det gjennom m (4 m på nålen), *kast,
trekk det gjennom 2 m, gjenta fra * 2 ggr til.

VESKE (A)

Legg opp 65 m på p 5.5 og strikk 3 p rillestr frem og tilbake (= r på alle p).
Strikk deretter glattstr (= r på retten, vr på vrangen) til arb måler 112 cm (den ytterste m i hver side = kantm som strikkes r på alle p).
Avslutt med 4 p rillestr.
Fell av. Hekle sidene sm med fm.

SKULDERREM (A)

Hekle 8 fm med heklenål 5.5 (skulderremmen hekles over sammenheklingen i den ene siden, dvs. over de ytterste 4 fm
på forstykket og videre over 4 m på bakstykket), 1 lm, snu og hekle 8 fm, snu hver rad med 1 lm. Hekle fast remmen med
fm i motsatt side.

VESKE (B)
MED GITTER & BLOMST

Vesken strikkes rundt. Legg opp 112 m med rundp 5.5 og strikk 41 cm glattstr (= r på alle omg). Avslutt med 1 omg vr,
1 omg r, omg vr. Fell av med r m.
Heklet lokk:
Hekle opp 60 fm langs ene kanten fra retten.
1. rad: 7 lm, * hopp over 3 fm, 1 dst, 3 lm*, gjenta *-* og avslutt med å hoppe over 3 fm, 1 dst, snu.
2. rad: 7 lm, *1 dst i neste dst, 3 lm*, gjenta *-* avslutt med 1 dst i siste lmb, snu.
Gjenta 2. rad totalt 8 ggr.
Klipp av garnet og avslutt med å hekle fm rundt de 3 sidene. Hekle 3 fm om hver lmb, bortsett fra i hjørnene, der det
hekles 6 fm. Klipp av garnet.
Heklet stor blomst:
Legg opp 6 lm med heklenål 5.5 og sett sm til en ring med 1 kjm.
1. omg: 3 lm, 21 st om ringen = 22 st, 1 kjm i 3. lm.
2. omg: *14 lm, 1 fm, 2 kjm*, gjenta *-* 7 ggr.
3. omg: *21 st rundt den første lmb, 1 kjm i den første av de 2 kjm på forrige rad*, gjenta *-* totalt 7 ggr. Fest med 1 kjm i
3. st mellom hvert blad.
På det siste bladet hekles 3 kjm i st, fest med 1 kjm i 3. st på det foregående bladet. Klipp av garnet.
Heklet liten blomst:
Legg opp 5 lm med heklenål 5.5 og sett sm til en ring med 1 kjm.
1. omg: hekle 13 fm om ringen, avslutt med 1 kjm i den første fm.
2. omg: 11 lm, *hopp over 1 fm, 1 st i neste fm, 8 lm*, gjenta *-* totalt 6 ggr. Avslutt med 1 kjm i 3. lm.
3. omg: i hver lmb hekles 8 fm. Avslutt med 1 kjm i første fm.

SKULDERREM (B)

Hekle opp 8 fm i ene siden med heklenål 5.5 og fg 1, 1 lm, snu og hekle 8 fm, snu hver rad med 1 lm. Hekle til skulderremmen
måler ca. 100 cm, hekle den fast i motsatt side med fm.

MONTERING (B)

Sy sm vensken i bunnen. Sy på den lille blomsten midt på den store blomsten. Sy deretter blomsten fast på lokket (se bilde).

TOVING (A,B)

Vask i vaskemaskin på 40º. Bruk vaskemiddel uten enzymer og optiske blekemidler. Still maskinen inn på 40º med
sentrifugering, ikke forvask.
Form vesken mens den fortsatt er våt.
www.jarbo.se

