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2,5

VIPE

297·01 JENTE- OG DAMEK JOLE
DESIGN

Kari Haugen

GARN
VIPE
		100% mercerisert egyptisk bomull
		50 gram = ca 125 meter
STØRRELSER

(2)

4

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Lengde ca
+ skuldersnorer

(53)
(33)

56
40

(6-8) 10-12

(63)
(48)

år (S/M) L/XL

71		 (78)
60		 (86)

84 cm
93 cm

GARNFORBRUK
Frg 1
Frg 2

(100) 100 (150) 150		 (150) 200 g
50 gram alle str

FARGEFORSLAG
Frg 1
Frg 2

7802 Mint
6415 Turkis

HEKLEFASTHET
27 m mønster (3 store st-grupper + 2 små st-grupper) = 10 cm
27 lm (opplegg liv og kant nederst) = 10 cm

(110) 120 130)
(25) 30 (36)

		
Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

TILBEHØR
Egnet stoff*
Bredde ca
Høyde ca
Knapper

HEKLENÅL

140		 (160) 170 cm
46		 (70) 75 cm

(3)
3
(3)
4 		
1 trykkknapp til damekjole

(4)

4
FORKORTELSER		r=rett, vr=vrang, m=maske, p=pinne

2,5

*Egnet stoff, f.eks tynn bomull. Stoff medberegnet sømmingsmon i
begge sider, oppe og brettekant nede

HEKLET LIV
Hekle et rett liv med åpning bak.
Mønsteret er delelig med 10 + 2. Legg opp (144) 154 (174) 194
(214) 234 lm litt løst med frg 1.
1.rad: Beg i 3. lm og hekle (142) 152 (172) 192 (212) 232 fm.

Hekle en kant som blir øverst på kjolelivet:
1 fm i buen mellom 1 st + 1 st, *9 dbst i buen mellom 3 st + 3 st, 1
fm mellom 1 st + 1 st*, gjenta *-*. Fortsett med frg 2 og hekle fm
langs den ene siden midt bak og fm med (3) 3 (3) 4 (4) 4 hemper
langs den andre siden.

Snu med 3 lm. 2.rad: Hekle 1 liten st-gruppe (= 1 st, 1 lm, 1 st)
i 1. fm, *hopp over 4 m, hekle 1 stor st-gruppe (= 3 st, 1 lm, 3
st) i samme m, hopp over 4 m, hekle 1 liten st-gruppe (som
før)*, gjenta *-* og avslutt med 1 st i siste m. Snu med 3 lm.
3. rad: 1 liten st-gruppe i lm-buen mellom 1 st + 1 st (første lille
st-gruppe), *1 stor st-gruppe i lm-buen mellom 3 st + 3 st (første
store st-gruppe), 1 liten st-gruppe i lm-buen i liten st-gruppe*,
gjenta *-* og avslutt med 1 st i 3. lm i enden av forrige rad. Snu
med 3 lm. Det skal være til sammen (15) 16 (18) 20 (22) 24 små
st-grupper og (14) 15 (17) 19 (21) 23 store st-grupper.
Gjenta 3. rad til arb måler (8) 10 (12) 14 (16) 18 cm, eller til ønsket
lengde. Avslutt siste rad med 1 st. Skift til frg 2 og snu med 3 lm.
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SKULDERSNORER

HEKLEKANT NEDERST PÅ KJOLEN

Det skal være ca (13) 14 (15) 16 (17) 18 cm mellom stroppene

Mål omkrets på kjolestoffet nederst. Legg opp med frg 1 ca 27

midt foran og midt bak. Lengden skal være så lang at de kan

lm pr 10 cm, men masketallet må være delelig med 8 + 3.

knytes på skuldrene, ca (15) 17 (20) 25 (30) 35 cm eller ønsket

1.rad: Beg i 3. lm og hekle fm. Snu med 1 lm.

lengde. Bruk frg 2. Hekle 1 kjm i arb, deretter lm til passe lengde,

2.rad: 1 fm, *hopp over 3 m, hekle 9 dst i samme m, hopp over

snu og hekle fm tilbake, avslutt med 1 kjm i arb.

3 m, hekle 1 st i neste m*, gjenta *-*.
Skift til frg 2 og hekle slik langs oppleggssiden: *(1 fm, 2 lm, 2 st)

MONTERING, JENTE

i samme m, hopp over 2 m*, gjenta *-*.

Kjolestoff: Sy sikksakk over kantene og sy sammen stoffet i
sidene. Sy 2 rynketråder (tråklesting) øverst langs kanten, rynk

Sy sammen kanten til en ring. Tråkle en rynketråd langs øvre

stoffet slik at vidden passer til det heklede livet og sy fast.

kant og tilpass vidden til kjolen. Nåle/tråkle først og sy deretter.

Brett en smal dobbel fald mot vrangen nederst, og sy den ned.
Sy knapper i kjolen. Sy trykknapp i damekjolen i overgang

MONTERING, DAME

mellom livstykke og bomullstoff like ovenfor splitten, se bildet

Kjolestoff: Som jentekjole, men beregn noen cm ekstra til til

side 2.

sømmingsmon til stoffdelen bak da den skal deles i 2 like deler
pga det må lages en splitt midt bak, ca 15 cm lang. Sy sammen

HJERTELOMMER, TIL JENTEKJOLE

stoffet opp til splitten.

Legg opp 5 lm med frg 1, sett i ring med 1 kjm i 1. lm.
1.omg: 3 lm, (2 st, 3 lm, 5 st, 3 lm, 5 st, 3 lm, 2 st) rundt ringen, 1
kjm i 3. m av de første 3 lm.
2. omg: 1 lm, 2 fm, 9 st rundt buen av 3 lm, 2 st, 3 fm, (3 fm, 1
lm, 3 fm) rundt buen av 3 lm i bunnen av hjertet, 3 fm, 2 st, 9 st
rundt buen av 3 lm, 2 fm, 1 kjm i 1. m på omg.
3. omg: 1 lm, 2 fm, 16 st, (1 st, 1 lm, 1 st) i buen av 1 lm i bunnen
av hjertet, 16 st, 2 fm, 1 kjm i 1. m på omg.
4. omg: 1 lm, 2 fm, (2 st, 2 st i samme m) 6 ganger, (1 st, 1 lm,
1 st) i buen av 1 lm i bunnen av hjertet, (2 st i samme m, 2 st) 6
ganger, 2 fm, 1 kjm i 1. m på omg.
5. omg: Skift til frg 2: Hekle 1 lm, 2 fm, (1 st, 2 st i samme m) 12
ganger, 1 st, (1 st, 1 lm, 1 st i buen av 1 lm i bunnen av hjertet), 1
st, (2 st i samme m, 1 st) 12 ganger, 2 fm, 1 kjm i 1. m på omg.
Lag 2 lommer. Sy dem fast litt på skrå i passe høyde.
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DALE-GARN
INSTAGRAM: HOUSEOFYARN_NORWAY
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