327 PURE ECO BABY LOVE

327.01 EMINE VIFTEKJOLE & BOLERO
Side 32
1. omgang: Hekle 1 st i hver st/lm omgangen ut.
NB!
Størrelse 0/3 mnd (2) år: Hekle 2 st sammen under hver
erme = 2 st felt.
Størrelse 4 år: På hver side av hvert merke hekles 2 st
sammen = 4 st felt.
2. og 3. omgang: Hekle 1 st i hver st raden ut = 100 (110)
120 (130) 140 st.
4. omgang: Hekle *1 st, 1 lm, hopp over 1 st*, gjenta fra *-*
omgangen ut (= hullrad).
5. omgang: Hekle 1 fm i hver st/lm omgangen ut.
327.04

ERMENE
Legg opp 36 (38) 42 (42) 42 (42) m med denimblå på rundp
nr 2,5. Strikk 1 p r (= vrangen). Strikk vrangbordmønster
fram og tilbake. Skift til p nr 3 og strikk mønster etter
diagrammet, tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet
begynner.
Sett et merke midt under ermet.
Samtidig som det økes 1 m i hver side av merket på hver 1. cm til
i alt 60 (66) 72 (78) 82 (88) m.
327.06 LILLE-LOTTA STRIPEJAKKE
Side 45
Fell for ermehull slik:
Strikk 36 (39) 41 (43) 45 (46) m (= forstykket), fell 4 (4) 4 (6)
6 (6) m til ermehull, strikk 66 (72) 78 (82) 84 (86) m (=
bakstykket), fell 4 (4) 4 (6) 6 (6) m til ermehull, strikk 36 (39)
41 (43) 45 (46) m til forstykket.
Strikk videre bakstykket og forstykker hver for seg.
327.10 LØVKRAGE DANSEKJOLE
Side 57
GARNFORBRUK
Lys stålgrå 1302 3 (3) 4 (4) 5 (6) nøster
Siste avsnitt før ERMENE:
Strikk til tunikaen måler 25 (27) 31 (35) 39 (43) cm fra skuldrene.
Strikk 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang
vr, 1 omgang r, = 3 riller. Fell av.
327.11 LØVKRAGE STRIPE-TUNIKA
Side 59
GARNFORBRUK
Lys stålgrå 1302 2 (2) 3 (3) 4 (4) nøster
Korngul 1309 1 (1) 1 (1) 2 (2) nøster
Vårgrønn 1323 1 (1) 1 (1) 1 (1) nøste
327.13 GIRLY BAMSE-JAKKE, LUE & VOTTER
Side 63
GARNFORBRUK
Hele settet
Beige melert 1106 5 (5) 6 (6) 7 (8) nøster

