Designet for Happy Knitting av Bente Johnsen

Oppskrift på

”Kontor-hyggen”

Vanskelighetsgrad: Enkel
Størrelse: S (M) L
Lengde fra skulder og ned: 38 (41) 44 cm
Lengde erm: 32 (35) 38 cm
Bryst målt flatt plagg: 45 (52) 57 cm
Garn: Prism fra Colinette, (100 g = 120 m)
50 % ull og 50 % bomull
www.happyknitting.com
Strikkefasthet: 14 m = 10 cm
Pinneforslag: rundpinne 6, heklekrok 3.5
Garnmengde, vest: 200 (300) 300 g		
		
jakke: 400 (400) 500 g
Fargeforslag: Jamboree
Arbeidet strikkes frem og tilbake.
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”KONTOR-HYGGEN”

Ermer til jakke:
Legg opp 40 (42) 44 m og strikk hele diagrammet som
på jakken, fram og tilbake. Begynn mønsteret etter
Bol:
Legg opp 145 (155) 165 m, og strikk en omg rett, de to første vrang maskene på str. S og M. (Da blir
mønsteret mest mulig likt på begge sider av sømvrang tilbake. Følg så diagrammet helt opp og
men midt under ermet) Fortsett med grunnmønster
fortsett med grunnmønster. (første omg på
men øk ei m først og sist på pinnen hver 1,5 cm, 20
diagrammet = * 2 vr 1 r 2 vr 5 r *, til arbeidet
måler 19 (21) 23 cm. Strikk så fra retta 32 (35) 38 (22) 24 ganger eller til 60 (62) 64 m. Strikk til ermet
masker, fell 9 (9) 9 m for erm, strikk 62 (66) 70 m, måler 33, (35) 38 cm,- fell og sy pent i innenfor
hekleborden.
fell 9 (9) 9m strikk 32 (35) 38m. Første og siste
maske er lik i begge ender.
Mønsterdiagram for jakken
Ryggstykket:
Strikk videre oppover 15 (17) 19 cm. Fell så de
midterste Fell så de midterste 28 (30)32 m, og det
står igjen 17 (18) 19 på hver side til skulder. Strikk
5 (6) 7 cm og fell av.
Framstykkene:
Fortsett med grunnmønster som på ryggen,
men på hver rettomgang felles en maske rett inn
mot halssiden. På vranga strikkes omgangen helt
ut. Blir kanten løs, kan man ved noen omganger
bare ta den første masken løs av uten å strikke
den, kun for å stramme opp. Fortsett slik til det er
17 (18) 19 m igjen. Strikk til framstykket er like
langt som ryggstykket.
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V = vrang på retta – rett på vranga.
O = ett kast.
/ = 2 rett sammen.
\ = 1 m løs av strikk 1rett ta den løse masken over.
# = 1 m løs av strikk 2 rett, trekk den løse masken over.
blank rute = rett på retta, vrang på vranga.
Nb! De tre første omg. på diagrammet utgjør grunnmønster i jakka.

Sy eller mask skuldrene sammen og hekle
følgende kant rundt framstykker og hals, og rundt
ermene. Borden fungerer som knapphull, du kan
velge en knapp midt på som modellen eller sy i
flere. Start nederst på høyre side og rundt.
Pass at det blir likt på begge sider. Start under
ermet og rundt.
Heklet kant: *2 staver 2 luftm 2 staver i samme
hull. Hopp over 3 m og gjenta*
Plagget er nå ferdig hvis det skal være vest, men
også ferdig til å sy i ermer.
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”Vi i Happy Knitting bruker vår kunnskap og tid for å gi våre kunder unike produkter. Våre modeller og mønstre vil vi gjerne dele
01 			
med deg, og håper du respekterer at vi ikke tillater kopiering eller publisering som ikke er godkjent av oss.”

- from angels with love!

