Design: Oddhild Johnsen
Størrelse:
S (M) L (XL)
Garn:
100 g Tynn alpakka sammen
med Chiri alpakka.
Pinner:
kort og lang rundpinne nr 8
Heklekrok: nr 6.
Strikkefasthet:
13 masker = 10 cm og
16 omganger glattstrikk er 10 cm.
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Oppskrift på:

Boleroen Festfin

Slik strikker du FESTFIN
En bolero med korte ermer
Strikkes med dobbelt garn

Ermer:
Legg opp 50 (54) 60 (64) m på liten rundpinne. Strikk rettstrikk 8 (9) 10 (12) cm og
fell 6 m midt under ermet. Sett arbeidet på
en hjelpetråd og strikk det andre ermet.

Rygg og ermer:
Sett det ene ermet over på en 80 cm rundpinne med retten mot deg. I fortsettelsen
legger du opp 50 (54) 60 (64) m til rygg.
Videre setter du det andre ermet inn på
samme pinne. Sett merke ved begge overgangene til erme og rygg, og strikk så alle
delene sammen. Arbeidet fortsetter frem og
tilbake i glattstrikk (rettstrikk på utsiden og
vrangt på innsiden av plagget).
Etter 2 - 3 omganger starter raglanfellingen
på den omgangen du strikker rettstrikk.

Kanting av boleroen:
start i nakken og bruk heklekrok nr 6 og
hekle fastmasker helt rundt ved at du plukker
opp ca 1 maske pr omgang eller maske.
Neste omgang *2 staver, 1 luftmaske, hopp
over en maske* gjenta omgangen ut.
Hekle 2 omganger til. På ermene dropper du
omgangen med fastmasker, hekle bare *2 staver, 1 luftmaske, hopp over en maske* gjenta
omgangen ut. Hekle 2 omganger til og fest
trådene.

Sløyfer/bånd:
I hullraden kan du tre sløyfer av silke, fløyel
eller ulltråd i ønsket farge.

Raglanfelling:
Start omgangen med å strikke 1 rettmaske,
de neste to strikkes vridd sammen.
Strikk videre til du har 2 masker igjen til det
første merket, strikk disse vridd sammen.
Så er du ved merket, de to neste strikkes
rett sammen. Strikk videre til merke nr 2 og
fell før og etter merket på samme måte som
merke nr 1. Strikk så videre til du har
3 masker igjen på omgangen; 2 masker
strikkes rett sammen, den siste strikkes rett.
Strikk omgangen vrangt tilbake uten felling.
Det raglanfelles på hver rette omgang til har
felt alle maskene på ermdelen eller at arbeidet måler 24 (26) 28 30 cm. Fell av.
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