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TIPS & RÅD

HEKLET JAKKE

Reko Bomull (100 % Resirkulert bomull. Nøste ca 50 g = 75 m)
Ca 17 fm x 20 omg på heklenål 4 = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
XS (S) M (L) XL (2XL)
32-34 (36-38) 40-42 (44-46) 48-50 (52-54)
Ca 50 (51) 53 (55) 57 (59) cm
Ca 45 (46) 47 (48) 49 (50) cm
Ca 88 (94) 100 (110) 120 (130)
Fg 1: Ca 600 (650) 700 (750) 800 (850) g (fg 24202, svart)
Fg 2: Ca 150 (150) 150 (150) 150 (150) g (fg 24203, vit)
4 mm
7 runde knapper
Katarina Segerbrand E-POST patterns@jarbo.se
May Britt Zamori
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Järbo Garn størrelsesguide: Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter kan variere, avhengig av typen plagg og
fasong. For å finne din størrelse, anbefaler vi at du først tar alle mål direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv hvor
mye bevegelsesvidde du vil ha. OBS! Se størrelsestabell på www.jarbo.se.
• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
• 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.
• Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.

FORKORTNINGER

st = stav, lm = luftmaske, fm = fastmaske, kjm = kjedemaske

FORKLARINGER

Luftmaske (lm): Lag en løkke på tråden, X kast på nålen, trekk det gjennom løkken X. Gjenta X-X til ønsket antall lm.
Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, trekk det gjennom m (= 2 løkker på nålen), kast, trekk tråden
gjennom begge løkkene på nålen.
Stav (st): 1 kast på nålen, stikk nålen ned i en m på forrige rad/omg, 1 kast, trekk det gjennom m (= 3 løkker på nålen),
1 kast, trekk det gjennom de 2 første løkkene, 1 kast, trekk det gjennom de siste 2 løkkene.
Kjedemaske (kjm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, trekk det gjennom m og direkte gjennom m på nålen.
Krepsemaske: Hekle fastmasker fra venstre mot høyre.
Mønster (Heklet frem og tilbake)
1. rad: Hekle 1 st i 5. lm fra nålen, X hopp over 2 lm, i neste lm hekles 1 st, 1 lm, 1 st X, gjenta X-X ut raden.
2. rad: Snu med 4 lm, hekle 1 st om lm mellom de 2 første st, X om neste lm hekles 1 st, 1 lm, 1 st X, gjenta X-X ut
raden. Gjenta 2. rad.

BOLEN

Legg opp 149 (161) 173 (185) 197 (209) lm med heklenål 4 og fg 1. Hekle Mønster frem og tilbake.
1. rad: Hekle 1 st i 5. lm fra nålen, X hopp over 2 lm, i neste lm hekles 1 st, 1 lm, 1 st X, gjenta X-X 48 (52) 56 (60) 64
(68) ganger.
2. rad: Hekle 4 lm (= 1. st og 1 lm), 1 st om lm mellom de 2 første st, X om neste lm hekles 1 st, 1 lm, 1 st X, gjenta
X-X ut raden. Gjenta 2. rad.
Hekle frem og tilbake til arb måler 34 (34) 35 (36) 37 (38) cm og del arb inn i for- og bakstykke.

HØYRE FORSTYKKE

Hekle 4 lm, 1 st om lm mellom de 2 første st, X om neste lm hekles 1 st, 1 lm, 1 st X, gjenta X-X 11 (12) 13 (14) 15 (16) ganger.
Hekle Mønster kun over disse m til arb måler ca 42 (43) 45 (47) 49 (51) cm.
Hals: Hekle kjm over de første 10 m fra retten og hekle Mønster ut raden.
På neste rad hekles det Mønster til det står igjen 1 st, 1 lm og 1 st, snu.
Hekle 5 rader Mønster over de resterende m og klipp tråden.

VENSTRE FORSTYKKE

Hopp over 25 (27) 29 (31) 33 (35) lm og sett til tråden om neste lm.
Hekle på samme måte som for høyre forstykke, bare speilvendt.

BAKSTYKKET

Hold retten mot deg og sett til tråden om neste lm. Hekle 4 lm (= 1. st og 1 lm), 1 st om lm mellom de 2 første st, X om
neste lm hekles 1 st, 1 lm, 1 st X, gjenta X-X 24 (26) 28 (30) 32 (34) ganger.
Hekle Mønster til arb måler ca 49 (50) 52 (54) 56 (58) cm eller 1 rad før hel lengde, snu.
Nakke: Hekle 4 lm, 1 st om lm mellom de 2 første st, X om neste lm hekles 1 st, 1 lm, 1 st X, gjenta X-X 7 (8) 9 (10) 11
(12) ganger og klipp tråden.
Hopp over 8 lm, sett til tråden om neste lm og hekle 4 lm, 1 st om samme lm, X om neste lm hekles 1 st, 1 lm, 1 st X,
gjenta X-X 7 (8) 9 (10) 11 (12) ganger. Klipp av tråden.
Hekle skuldrene sammen med kjm fra vrangen.

ERMER

Sett til tråden nederst i ermehullet og hekle jevnt rundt ermehullet.
Hekle 4 lm og 1 st rundt første st, X 1 st rundt neste st, 1 lm, 1 st rundt neste st, rundt neste st hekles 1 st, 1 lm, 1 st X,
gjenta X-X ut omg, 1 kjm i 3. lm på begynnelsen av omg.
Hekle 4 lm, 1 st om lm mellom de 2 første st, X om neste lm hekles 1 st, 1 lm, 1 st X, gjenta X-X ut omg og avslutt med
1 kjm i 3. lm på beg av omg.
Gjenta siste omg 2 ganger til.
Felling: Hekle 4 lm, hopp over første lm, hekle 1 st om neste lm og hekle ut omg som før. Fell på denne måten hver 4.
(4.) 5. (5.) 5. (5.) omg totalt 9 ganger.
Hekle til ermet måler ca 43 (44) 45 (46) 47 (48) cm og klipp tråden.
Hekle ermet i neste side på samme måte.

MONTERING

Fest alle løse tråder.
Kant: Sett til fg 1 midt bak med 1 kjm. Hekle 1 lm og videre fm jevnt rundt hele jakken. Hekle ca 1 fm i 3 m og hopp
over 1 m langs nederste kant og rundt halsen og 2 fm rundt hver st langs jakkeåpningen, i hvert hjørne hekles det 3 fm
i samme m. Avslutt omg med 1 kjm i 1. fm. Pass på at det blir jevnt.
Bytt til fg 2 og hekle 3 omg fm, 1 fm i hver m og 3 fm i hver hjørnemaske. Avslutt med 1 omg krepsemasker samtidig
som det hekles hemper til knappene i høyre side. Hempene lages ved å hekle 3 lm og hoppe over 2 fm. Det øverste lages
hvor halskanten starter, de 2 neste lages med 8 cm mellomrom.
Ermekant: Sett til fg 1 midt under ermet og hekle fm jevnt rundt kanten. Avslutt omg med 1 kjm i 1. fm. Bytt til fg 2
og hekle 2 omg fm, 1 fm i hver m. Avslutt med 1 omg krepsemasker.
Lommelokk nederst, 2 stk.: Legg opp 16 lm med fg 1. Start i 2. lm fra nålen og hekle 4 rader fm frem og tilbake.
Kant: Sett til fg 1 øverst i høyre side og hekle fra vrangen langs begge kortsidene og nederste langside. Hekle 1 rad fm,
1 fm i hver m og 3 fm i hvert hjørne. Snu og hekle 1 rad til med 1 fm i hver fm og 3 fm i hvert hjørne. Klipp tråden.
Sy lokkene fast ca 14 cm opp fra nederste kant og 6 cm inn fra forkanten.
Lommelokk øverst, 2 stk.: Legg opp 13 lm med fg 1. Start i 2. lm fra nålen og hekle som de nederste lommelokkene.
Sy lokkene fast ca 37 cm opp fra nederste kant og 5 cm inn fra forkanten.
Sy knappene fast nederst, midt på lommelokkene, gjennom både lokket og jakken.
Sy i knappene midt imot hempene.
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